


ค ำน ำ  

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :  SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2564  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2564 
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 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 2564 ฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ 
และผลลัพธ์การจัดการศึกษาและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป 

 

               
                                                                                   (นายณัฐวรพล   รชัสิริวัชรบุล) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 

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

1. บทน า (ประวัติโดยสังเขป)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลเกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขต 
ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมเป็น “มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิ ชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเป็น 4 ศูนย์พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร 
และศูนย์พระนครเหนือ และยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 

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

 
   มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 47
หลักสูตร หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
5 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”   
มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งม่ันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 10,671 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 515.50 คน จ าแนก
เป็นอาจารย์ 344.50 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 160 คน รองศาสตราจารย์  10 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/
https://csa.rmutp.ac.th/
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2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ของ สป .อว .  โดยมี องค์ ป ระกอบ ในการประ เมิ นทั้ งหมด  5  องค์ป ระกอบ  จ าน วน   13  ตั วบ่ งชี้   
ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 4.54  คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผล
ระดับดีมาก จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3-5 และผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2  องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1-2 (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 3.88 5.00 3.49 4.25 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.10 5.00 4.36 4.49 การด าเนินงานระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.28 4.76 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวม 3.95 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 

   มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารในการก ากับติดตามผลการประเมิน ผลการบริหาร ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้สามารถตรวจสอบและพัฒนาระบบการบริหารได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
       จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
       ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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ส่วนที่ 1 
บริบทและข้อมูลทั่วไป 

 

1.  ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลเกิดจากการยกฐานะ
ของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมเป็น “มหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร” โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเป็น 4 ศูนย์พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการ 
พระนคร และศูนย์พระนครเหนือ และยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 

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

 

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/
https://www.rmutp.ac.th/
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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 เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี มีคุณธรรม 

Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 
 

: สุภาษิตสากล  

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 
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: ปณิธาน (Determination) 
R M U T P 

R : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
M : Mastery  มีทักษะสูง 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/วิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 
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ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
59 หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 
 

ตารางท่ี  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2564 
 

คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนป ี

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 8 หลักสูตร  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต     
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564)  / 2 ป ี - 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
     คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
     25501941103768 

 / 4 ป ี วิชาชีพ 

     เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     25491941102812 

 / 4 ป ี วิชาชีพ 

     อุตสาหการ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
     25621941100623 

 / 4 ป ี วิชาชีพ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25481941106894 

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

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

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

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

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 = จ านวน 1 หลักสูตร 
มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 = จ านวน 58 หลักสูตร  
(เป็นหลักสูตรใหม่ ปี 2564 = จ านวน 3 หลักสูตร) 
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คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนป ี

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     25491941109742 

 / 1 ปี - 

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

 / 3 ป ี -  

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
     25491941102799 

 / 2 ปี - 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102857 

 / 4 ป ี วิชาการ 

     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102881 

 / 4 ป ี วิชาการ 

     อาหารและโภชนาการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102868 
 

 / 4 ป ี ปฏิบัติการ 

     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102903 

 / 4 ป ี ปฏิบัติการ 

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

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

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

 / 2 ป ี ปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
     25551941101244 

 / 4 ป ี วิชาการ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน  1  หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑิต 
     เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
     25441941100353 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 10 หลักสูตร 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
25571941103744 

 / 3 ปี - 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
25491941102788 

 / 2 ปี - 

บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
25511941103826 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

 
 

    



ส่วนท่ี 1  บริบทและข้อมูลทั่วไป                                    1-9                                                           

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนป ี

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     25511941101813 

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

     ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
     25501941103757 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การจัดการ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
     25511941103793 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25511941103804 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25511941101791 

 / 4 ปี วิชาการ 

     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25511941101802 

 / 4 ปี วิชาการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต     
     การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 
     25621941100023 

 / 4 ปี วิชาการ 

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

 / 4 ปี วิชาการ 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25511941103837 

 / 4 ปี วิชาการ 

     วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)     
     25571941101066 

 / 4 ปี วิชาการ 

     วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
      25621941100020 

 / 4 ปี วิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 15 หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561)  25611941100259 
 
 

/ 3 ปี - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
     T20192149100750 

 
/ 3 ปี - 

 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
      25501941102745 

 / 2 ปี - 

     วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
     25591941100754 

 / 2 ปี - 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนป ี

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 25531941101308 

 / 2 ปี - 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
     25501941102756 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25561941102415 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
      25531941101297 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
      25501941102767 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102778 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102789 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
      25501941102791 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสแ์ละระบบการผลิตอตัโนมัติ  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  25521941102545 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
     25511941101824 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  25591941100051 

 / 2 ป ี ปฏิบัติการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑิต 
     การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25481941102754 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25411941100315 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต     
     สถาปัตยกรรม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25551941101233 

 / 5 ปี วิชาชีพ 

คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 5 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
     ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
      25531941102107 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
      25511941103782 

 / 4 ปี วิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนป ี

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

     การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
     25481941102743 

 / 4 ปี วิชาการ 

     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25401941100764 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
     T20212153101264 

 / 2 ป ี ปฏิบัติการ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวน 3 หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต      
     เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102701 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102712 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 
 

     ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102723 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ  จ านวน 1 หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
      การบริหารแห่งรัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
      xxxxxxxxxxxxxxx 

 / 3 ปี - 

ข้อมูลจาก : กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย.2565 
 

5.2 ข้อมูลนักศึกษา    
5.2.1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 

10,671 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี10,222 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 168 คน ระดับ
ปริญญาโท 220 คน และระดับปริญญาเอก 61 คน ดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตารางที่ 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดจ าแนกตามระดบัการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน (คน) 

รวมทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 344 168 4 - 516 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,419 - 63 14 1,496 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,103 - - - 1,103 
4. คณะบริหารธุรกิจ 3,788 - 89 18 3,895 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 463 - - - 463 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,710 - 64 16 1,790 
7. คณะศิลปศาสตร์ 805 - - - 805 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 353 - - - 353 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 237 - - - 237 
10.วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ - - - 13 13 

รวมทั้งสิ้น 10,222 168 220 61 10,671 
                                             ข้อมูลนักศึกษา 2/2564 จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 10,671 คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 521 คน (ลาศึกษาต่อ 11 คน / ปฏิบัติราชการจริง 510 คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม = 10,671 : 510  = 20.92 : 1 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 10,745.72  คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 515.5 คน (ลาศึกษาต่อ 11 คน /ปฏิบัติงานจริง 504.5 คน) 
  สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (FTES : FTEI)  

10,745.72 : 504.5 = 21.30 : 1 
 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2564 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 28 ก.พ.2565) 
 

5.2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
ทั้งหมด 2,945 คน แบ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2,731 คน ( 92.73%) ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 172 คน ( 5.84%) ระดับปริญญาโท 39 คน (1.32%) และระดับปริญญาเอก 3 คน (0.10%) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1-3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวมทั้งหมด 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 86 172 - - 258 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 378 - 10 - 388 
3. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 246 - - - 246 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวมทั้งหมด 

4. คณะบริหารธุรกิจ 1,160 - 23 3 1,186 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 - - - 105 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 437 - 6 - 443 
7. คณะศิลปศาสตร ์ 187 - - - 187 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 65 - - - 65 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 67 - - - 67 
10.วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,731 172 39 3 2,945 
ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 1 ม.ิย.2565 

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

5.3 ข้อมูลบุคลากร   

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรภายในทั้งสิ้น 1,179 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้  

 
 

 

 

http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=4127
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

5.3.1 บุคลากรสายวิชาการ 

- อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 521 คน (ลาศึกษาต่อ  11 คน / ปฏิบัติราชการจริง 510 คน) 
- อาจารย์ประจ า (ตามเกณฑ์การนับของ สกอ.) จ านวนทั้งสิ้น 515.5 คน (ลาศึกษาต่อ 11 คน / 

ปฏิบัติงานจริง 504.5 คน) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

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

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   213 - 213 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   294.5 11 283.5 
3 พนักงานราชการ    1 - 1 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    3 - 3 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    4 - 4 
 รวมอาจารย์ประจ า  515.5 11 504.5 

 

ตารางท่ี 1-5 จ านวนร้อยละของอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ และร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์

ประจ า 
คุณวุฒิ   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

515.5 213.5 296 6 344.5 160 10 1 

ร้อยละ 41.42 57.42 1.16 66.83 31.04 1.94 0.19 
 
 

ตารางท่ี 1–6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา:ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะ 
วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) ลา

ศึกษา
ต่อ 

(คน) 

   ปฏิบัติ 
งานจริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม         
ข้าราชการ 13 6 6 1 13 6 7 - - - 13 

พนักงานมหาวิทยาลัย 19.5 7 12.5 - 19.5 18.5 1 - - 2 17.5 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 

รวม 32.5 13 18.5 1 32.5 24.5 8 - - 2 30.5 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์        

ข้าราชการ 20 7 12 1 20 5 12 3 - - 20 
พนักงานมหาวิทยาลัย 46 5 41 - 46 32 14 - - 3 43 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 
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คณะ 
วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) ลา

ศึกษา
ต่อ 

(คน) 

   ปฏิบัติ 
งานจริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร* 

1 1 - - 1 - - - 1 - 1 

รวม 67 13 53 1 67 37 26 3 1 3 64 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน        

ข้าราชการ 7 2 5 - 7 3 3 1 - - 7 
พนักงานมหาวิทยาลัย 20 7 13 - 20 12 8 - - 1 19 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 

รวม 27 9 18 - 27 15 11 1 - 1 26 
4. คณะบริหารธุรกิจ          

ข้าราชการ 41 19 22 - 41 17 24 - - - 41 
พนักงานมหาวิทยาลัย 36.5 10 26.5 - 36.5 31.5 5 - - - 36.5 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 - 2 - 2 2 - - - - 2 

รวม 84 27 57 - 79.5 50.5 29 - - - 79.5 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

ข้าราชการ 32 12 20 - 32 16 16 - - - 32 
พนักงานมหาวิทยาลัย 29.5 27.5 2 - 29.5 20.5 9 - - - 29.5 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 

รวม 61.5 39.5 22 - 61.5 36.5 25 - - - 61.5 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์          

ข้าราชการ 56 23 32 1 56 29 25 2 - - 56 
พนักงานมหาวิทยาลัย 55 34 21 - 55 48 6 1 - 1 54 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 

รวม 111 57 53 1 111 77 31 3 - 1 110.0 
7. คณะศิลปศาสตร์           

ข้าราชการ 31 11 20 - 31 17 14 - - - 31 
พนักงานมหาวทิยาลัย 45.5 14 31.5 - 45.5 40.5 5 - - 1 44.5 

พนักงานราชการ 1 - - 1 1 - - - - - 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 - - 1 1 - - - - - 1 

รวม 78.5 25 51.5 2 78.5 59.5 19 - - 1 77.5 
            
            



ส่วนท่ี 1  บริบทและข้อมูลทั่วไป                                    1-16                                                           

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

คณะ 
วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) ลา

ศึกษา
ต่อ 

(คน) 

   ปฏิบัติ 
งานจริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ข้าราชการ 9 4 4 1 9 6 2 1 - - 9 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 8 10 - 18 17 1 - - 1 17 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 

รวม 27 12 14 1 27 23 3 1 - 1 26 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ        

ข้าราชการ 4 4 - - 4 1 3 - - - 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย 24.5 9 15.5 - 24.5 19.5 5 - - 2 22.5 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 

รวม 28.5 13 15.5 - 28.5 20.5 8 - - 2 26.5 
10. วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 

ข้าราชการ - - - - - - - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย - - - - - - - - - - - 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - - 
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร* 
3 3 - - 3 1 - 2 -  3 

รวม 3 3 - - 3 1 - 2 - - 3 

รวมท้ังสิ้น 515.5 213.5 296 6 515.5 344.50 160 10 1 11 504.5 
 
หมายเหตุ  * อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้างประจ าหลักสูตร   
    สังกัด – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  –  วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 

 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 1 มิ.ย.2564 – 31 พ.ค. 2565 
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 5.3.2 บุคลากรสายสนับสนุน  

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น  661 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 16 21 - 39 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 191 147 3 342 
พนักงานราชการ 4 33 1 - 38 
ลูกจ้างประจ า 20 6 - - 26 
ลูกจ้างชั่วคราว 31 184 1 - 216 

รวม 58 430 170 3 661 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล   

ณ วันท่ี1 มิ.ย.2564 – 31 พ.ค. 2565 
 

5.4 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจบุนัได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 8  แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564   
และ พ.ศ. 2565  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2565 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 65) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 199,550,775.26 179,196,800.00   141,003,780.91  
งบด าเนินงาน 5,597,775.73  11,365,900.00   4,359,577.69  
งบลงทุน 64,171,538.00  116,449,600.00   33,395,206.60  
รายจ่ายอื่น  - - - 
งบเงินอุดหนุน  344,655,327.94 350,999,800.00  254,782,039.79  

รวมท้ังสิ้น 613,975,416.93 658,012,100.00  433,540,604.99  
ค่าเสื่อมราคา 154,097,278.14   

รวมค่าเสื่อมราคา 154,097,278.14   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 768,072,695.07   

 
หมายเหต ุ - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากส านกังบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหว่างปีและเป็นรายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเส่ือม 
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งบประมาณเงินรายได้   เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสงักัด โดยเบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และพ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 1 – 9  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565   
                    จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2565 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 65 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร  40,217,262.08   45,606,600.00   27,404,732.00  
งบด าเนินงาน  112,659,906.68   184,330,920.00   93,257,071.98  
งบลงทุน  4,376,971.08   17,042,790.00   4,815,587.25  
รายจ่ายอื่น   34,672,150.00   30,577,110.00   29,290,196.01  
งบเงินอุดหนุน   16,620,926.93   34,266,920.00   6,076,208.65  
งบกลาง  3,843,128.17   20,688,410.00   4,811,840.16  
เงินสมทบสถาบัน  9,705,150.99   15,000,000.00   1,495,208.82  
เงินรายได้สะสม  46,784,770.80  - - 

รวมท้ังสิ้น 268,880,266.73  347,512,750.00   167,150,844.87  
ค่าเสื่อมราคา 36,711,523.97   

รวมค่าเสื่อมราคา  36,711,523.97    
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)  305,591,790.70    

   หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเส่ือม                                               ข้อมลูจาก :: กองคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี วันท่ี 30 มิ.ย. 65 
 

5.5 ข้อมูลอาคาร สถานที่ 

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

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

ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และส านักงานตรวจสอบภายใน  

2. ศูนย์โชติเวช  : มีพ้ืนที่ 3 ไร่ 394 ตารางวา 
   : เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

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

10800 
ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ

หุ่นยนต์ และสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ 
 
5.6 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. จัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและผลส าเร็จในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ท้าทายและสามาถส่งผลไปถึงการบรรลุวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยได้ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ และการน าไปปฏิบัติ  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
      3. ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT รวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องจัดท าข้อมูล 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือเป็นบริบทในการจัดท า
แผนการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมหาวิทยาลัยมีแผนด าเนินการจัดท ากรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 ในเดือนมกราคม 2565  

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน 
และกายภาพ 
- ผอ.กองนโยบาย
และแผน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
2. พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการในด้านต่าง ๆ รองรับการด าเนินการหลังจากผ่านสถานการณ์ 
COVID-19 เพ่ือเป็นการทดแทนหรือเพ่ิมเติมในส่วนของการด าเนินการที่ไม่สามารถท าได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ตระหนักถึงข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ โดยมีมาตรการรองรับการด าเนินงาน
หลังจากผ่านสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 
      1. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรที่ติดเชื้อ จ านวน 1,000 บาท 

2. การท าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 ส าหรับนักศึกษา 
      และมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานการณ์ COVID-19 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน 
และกายภาพ 
- ผอ.กองนโยบาย
และแผน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านงานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สู่ระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของอาจารย์ในแต่ละรอบการประเมินตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน 
งานสอน งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สู่ระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 
- ผอ.ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62–63 ก าหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
การประกันคุณภาพของ สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับ  
ให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

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

2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพระดับคณะนี้ 
เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจน
การบริการนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

3.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้  
เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุม
ภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
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จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสะท้อนผลการบริหารจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการประเมินต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ.เดิม) เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

 

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  
การจัดท าแผนการด าเนินงาน การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ 
ส านักประกันคุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพ่ือให้ระดับส่วน
งานใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนระดับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 5. ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 

หน่วยงานทุกระดับด าเนินงานตามแผนงานที่ ได้ก าหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตาม 
การด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตาม
โดยวิธีรายงานในที่ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานก าหนด และมีการติดตามผ่านระบบ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA RMUTP) 
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 6. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
 คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร และคณะ  
น าผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับ
หลักสูตร และระดับคณะมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE 
QA Online 
 7. ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้สอดคล้องเป็นไปตามที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
       1) ระดับหลักสูตร  ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนต่อหลักสูตร โดยผู้เป็นประธานต้องเป็น
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 หรือมีประสบการณ์เคยรับการอบรมหลักสูตร  
ผู้ประเมินฯ ในระดับคณะ/สถาบัน 
        3) ระดับสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50  
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัดโดย
สถาบัน ซึ่งก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า ขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้ว 
ว่ามีความเหมาะสม 
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้องท า
หน้าที่ระดับผู้อ านวยการข้ึนไปไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 8. รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ผลการประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไปและมหาวิทยาลัยส่งรายงานผล  
การด 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 2564 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผู้ก ากับดูแล 
องค์ประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต  (5 ตัวบ่งชี้)  

1.1  ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาคณาจารย ์
1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก       (ปัจจัยน าเข้า) - 
1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   (ปัจจัยน าเข้า) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาคณาจารย ์
1.4  การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2. การวิจัย   (3 ตัวบ่งชี้)  
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(กระบวนการ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ปัจจัยน าเข้า) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   (ผลลัพธ์) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
องค์ประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ   (1 ตัวบ่งชี้)  

3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

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

องค์ประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ   (3 ตัวบ่งชี้)  
5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบนั (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
5.1.2 การเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง 
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล 
5.1.5 การจัดการความรู ้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาคณาจารย ์

5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน - 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) คณบดีทุกคณะ 

5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร และคณะ(กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาคณาจารย ์
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

 

รายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน  
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-    
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเท่ากับ 3.49 คะแนน  โดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 
1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 3.39 3.38 3.25 

2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาเครื่องกล 0.00 
(3.16) 

3.21 3.45 

3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหการ 3.39 3.24 3.20 

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง 2 ปี) 3.30 3.34 3.48 
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ

(ต่อเนื่อง 2 ปี) 
3.27 2.61 3.26 

6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.42 2.97 3.37 

7. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมและ 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- - 2.91 

8. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 4.06 4.09 4.21 

รวม 20.83/7 = 
2.98 

22.84/7 = 
3.26 

27.13/8= 
3.39 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่อง 

แต่งกาย 
3.41 3.53 3.86 

2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.49 3.31 3.65 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.39 3.36 3.59 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3.56 3.15 3.37 
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

(ต่อเนื่อง 2 ปี) 
3.34 3.27 3.22 

6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 3.49 3.64 3.83 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
3.96 3.83 3.82 

8. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 3.79 3.86 3.89 
9. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  - 2.43 2.99 

รวม 31.90/9= 
3.54 

30.38/9 = 
3.38 

32.22/9 = 
3.58 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.70 3.87 3.93 

รวม 6.88/2 = 
3.44 

7.47/2 = 
3.74 

3.93/1 = 
3.93 

4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บัญชีบัณฑิต 3.78 3.58 3.77 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.26 3.43 3.54 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.49 3.50 3.64 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 3.53 3.55 3.67 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.44 3.41 3.68 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.91 3.06 3.03 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.11 3.47 3.45 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 3.03 2.88 3.26 
9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.09 3.14 3.14 
10. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3.32 3.40 3.44 

รวม 32.96/10 
=3.30 

33.42/10 = 
3.34 

34.62/10 = 
3.46 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.41 3.47 3.46 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
3.37 3.59 3.33 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.77 3.18 3.45 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.63 3.72 3.49 
รวม 13.18/4 = 

3.30 
13.96/4 = 

3.49 
13.73/4 = 

3.43 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์     

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.44 3.35 3.45 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.43 3.39 3.63 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.29 3.28 3.39 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.54 3.45 3.61 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 
3.32 3.25 3.32 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

3.18 3.27 3.30 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.05 3.16 3.34 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 2.96 3.10 3.37 
9. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิต

เครื่องประดับ 
3.49 3.36 3.48 

10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.74 3.81 4.02 

11. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.22 3.61 3.76 

12. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.69 3.31 3.53 
13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.57 3.69 3.59 
14. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
3.26 3.44 3.80 

15. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้  3.00 3.36 3.58 
รวม 55.37/17 = 

3.26 
53.41/16 = 

3.34 
53.17/15 = 

3.54 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

7. คณะศิลปศาสตร์    
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.52 3.63 3.60 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.68 3.66 3.47 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 3.64 3.66 3.60 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต ์ 3.81 3.94 3.80 
5.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) - - 3.06 

รวม 14.65/4 = 
3.66 

14.89/4 = 
3.72 

17.53/5 = 
3.51 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.78 3.93 3.65 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3.45 3.39 3.60 
3. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 3.38 3.32 3.54 

รวม 10.61/3 = 
3.54 

10.64/3 = 
3.55 

10.79/3 = 
3.60 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.45 3.31 3.38 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ 3.44 3.42 3.45 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.45 3.43 3.45 

รวม 10.34/3 = 
3.45 

10.16/3 = 
3.39 

10.28/3 = 
3.43 

10. วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ    
1. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารแห่งรัฐ - - 2.48 

รวม - - 2.48/1 = 
2.48 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร) 

196.72/59 = 
3.33 

197.17/58 = 
3.40 

205.88/59 = 
3.49 

 
 

 

สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 205.88 =  3.49 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 59  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 

บรรลุ    ไม่บรรลุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.20 คะแนน 
3.49 3.49 

 
 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.1/univ/ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กวพ.1.1-01  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา2564 
  

 

จุดเด่น 
     หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เน้นการเรียน
แบบ Active Learning และ Learning Experience ด้วยการฝึกงานสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาก าลังคน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 
    ควรมีการพัฒนาหลักสูตรแบบ non-degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้สามารถเพ่ิมพูน
ความรู้เฉพาะเรื่องได้ตามความต้องการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     จดัท าหลักสูตร non-degree 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

      ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 546.50 525.50 515.5 
              - ปฏิบัติงานจริง 529.50 508.50 504.5 
              - ลาศึกษาต่อ 17 17 11 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

175 192.50 213.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

32.02 36.63 41.42 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 
= 

213.5  
X100  = 41.42 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาต่อ) 
515.5 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 

 
= 
 

41.42 
 

X 5 = 5.00 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

30 41.42 5.00 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.2/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
กบ.1.2-02 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 
กบ.1.2-03 รายชื่อบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
 

จุดเด่น 
     มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีนโยบายในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และน าความรู้มาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน  

 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี - - 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3    อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

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

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 546.50 525.50 515.50 
       - ปฏิบัติงานจริง 529.50 508.50 504.50 
       - ลาศึกษาต่อ 17 17 11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ 

385.50 354.50 344.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

154 164 160 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

6 6 10 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

1 1 1 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

29.46 32.54 32.98 

 

สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 

= 
 

 

171 
 

X 100 =33.17 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 515.5 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 

 
= 
 

 
33.17 

 
X 5 = 2.76 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

60 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 30 33.17 2.76 
 
 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.3/univ/ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กวพ.1.3-1-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ประกอบการจัดท าข้อมูล SAR ประจ าปีการศึกษา 2564 
  

 
 

จุดเด่น 
 คณาจารย์มีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
จุดที่ควรพัฒนา 
   คณาจารย์ยังมีความเข้าใจในประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ไม่เพียงพอ  
ท าให้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้า  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 มหาวิทยาลัยจัดการอบรม/ประชุมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 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 2564 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 2/2564 (กพศ.1.4-1-02) และครั้งที่ 5/2564 (กพศ.1.4-1-03)  
เพ่ือพิจารณาเสนอของบประมาณต่อมหาวิทยาลัย 
           2.จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (กพศ.1.4-1-04) ด าเนินงานตามแผน, 
สรุปประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน     

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้าน 
การเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การเงิน ความรัก หรือปัญหาด้าน
สุขภาพจิตอื่นๆ โดยมีการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งมีคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
ทั้งเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling) ภายใต้การก ากับดูแลของ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนา
นักศึกษา  ได้มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินงานให้ค าปรึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการประสานทั้งแนวทางการปฏิบัติและ
ความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในเรื่องทุนการศึกษา การหารายได้
ระหว่างเรียน หอพัก สถานประกอบการภายนอกที่เก่ียวข้อง  

การให้บริการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจน 
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริการให้นักศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติงาน  
การให้บริการนักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน 
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และการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ และการจัดกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
โดยมกีระบวนการดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการด้าน
ต่างๆ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการให้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

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

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

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

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

 ทาง Line 
     ID Line : ipapoo  

 โดยนักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ 
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเพียงสแกน QR Code ก็สามารถ
เลือกวัน/เวลา ในการเข้าใช้บริการค าปรึกษาได้   นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ที่ 
คณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และ/หรือสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์   
ที่ปรึกษาในคณะต้นสังกัดของนักศึกษาเอง 

1.1 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับ
การปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 

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

1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่   
กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-16.30 
น. 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
ค าปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา  ทั้ งรายบุคคล ( Individual Counseling)  และเป็นกลุ่ม (Group 
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Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6943 ติดต่อขอรับบริการได้ที่  
กองพัฒนานักศึกษา ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

1.5  การให้การปรึกษาผ่านช่องทางไลน์ โดยนักศึกษาสามารถ add line id // ID Line : ipapoo 
เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทางไลน์ได้โดยตรง 
 
 นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาโดยบูรณาการและประสานความร่วมมือด้วยการ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเครื่องมือและมีข้อมูลแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษา  
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
อาจารย์ที่น ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา  

2. การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
              มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ข้อมูลแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาให้อยู่ในสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ในระดับคณะยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน 
การเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม และบริการ ดังนี้  
 2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 (กพศ. 1.4-1-05) เป็นการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เป็นระบบให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความส าคัญ และความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย และความส าคัญของแต่ละคณะ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษาในด้าน
ต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบในเบื้องต้น จัดเมื่อวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ 
http://std.rmutp.ac.th/sais/orientation64/login.php  และมีการจัดท าคู่มือนักศึกษาให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของคณะต่างๆ ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศของ
คณะ เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารของคณะ และรู้จักหน่วยงานต่างๆของ
คณะที่นักศึกษาสังกัด 
 2.2 การขอรับบริการที่กลุ่มงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยงานต่างๆ  ที่ให้บริการ 
ดังนี้ 
  2.3.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
 2.3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอ  
ผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร การขอผ่อนผันการฝึกภาคสนาม ฯลฯ จ านวน 431 คน 

2.3.1.2 การให้บริการด้านประกันภัยอุบัติเหตุ จ านวน 12,142  คน   
2.3.1.3 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการให้ค าแนะน าเรื่อง

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

2.3.1.4 การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา จ านวน 2,929  คน 
2.3.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี้ 

2.3.2.1 การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ แหล่งงาน  

http://std.rmutp.ac.th/sais/orientation64/login.php
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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 และไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เพ่ือท าความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ทุกปี
การศึกษา ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http://activity.rmutp.ac.th เป็นระบบลงทะเบียน และตรวจสอบ
ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและรายละเอียดในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระบบจะมี คู่มือฉบับย่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-06)  เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับ
สถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจั ดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ 
จ ากัด ส านักงานประกันสังคม และส านักจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่ 8 ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
จ านวน 10 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการถ่ายทอดสด ช่องทางเฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัย 
www.facebook.com/rmutpfb 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งภายหลังจากที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี จะมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะ  

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
http://www.facebook.com/rmutpfb
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การมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ผู้จ้างงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
ในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ของ มทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th และ
รายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลที่ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
2. มีการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาใหม่  
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ส่วนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา จะแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร 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://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  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ 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 ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ให้บริการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ดั งนี้                    
ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ Internet การเรียนการสอนออนไลน์ E-mail  Webho SSL-VPN และบริการ
อ่ืนๆ 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 ตรวจสอบผลการ เรียน 
ตารางเรียน ตารางสอบ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า (One stop 
service) เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ อาคาร 1 ชั้น 1 
              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 าหรับการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา
และบุคลากร เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5  
ศูนย์เทเวศร์ 
                  2.  มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิ เศษนอกหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
หลายโครงการ/กิจกรรม (กพศ. 1.4-2-01) ดังนี้  

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
2) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ 
3) โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 
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6) โครงการกิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change Your Fat Off 
7) โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
8) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 

        3. มหาวิทยาลัยมีระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เพ่ือก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยส่วนกลาง เช่น กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม และจัดโดย
คณะ  

4. มหาวิทยาลัย มีการบริการข้อมูลแหล่งข่าว เต็มเวลา (Full Time) และนอกเวลา (Part Time) ให้แก่
นักศึกษา ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th , 
https://www.facebook.com/guidanceRMUTP (กพศ. 1.4-2-02) 

1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 44 หน่วยงาน เช่น บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด 
(BSA), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด, บริษัท โฟร์ที การบัญชี จ ากัด, บริษัท เซ้นท์ เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ 
จ ากัด และบริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 13 หน่วยงาน เช่น คาเฟ่ อเมซอน, ร้าน Burker King, Sookdal 
Korean BBQ, Lowbattery Coffee และบริษัท สตาร์บัค จ ากัด เป็นต้น 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบาย

ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างให้
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไว้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการ 
ที่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
          1. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับส านักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 8 (กรมจัดหางาน) 
ส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 1 บริษัทซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า จ านวน 10 บริษัท 
จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook.com/RMUTPFB และกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ “การเข้าสู่ ระบบประกันสังคมในวัยเริ่มท างาน” โดยส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่  1   
และ“สถานการณ์โควิดมีผลกระทบอย่างไรต่อการจ้างงาน” โดยส านักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 8 
(กรมจัดหางาน)  (กพศ.1.4-3-01) เพ่ือให้ความรู้ ทักษะ เทคนิคการสัมภาษณ์งานกับนักศึกษา และให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทฯมากขึ้น 

 ในส่วนของคณะได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
(กพศ.1.4-3-02) ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตร คอ.บ. 
5 ปี และนักศึกษาหลักสูตร อส.บ. 2 ปีต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมี ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ : คนส าราญ งานส าเร็จ” 
และคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์ (บริษัท JOBTOPGUN จ ากัด) บรรยายในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง” เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2565  

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 (กพศ.1.4-3-03)  
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตและความต้องการของตลาดแรงงาน 
กิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยาย เรื่อง“หลักในการเตรียมตัวออกปฏิบัติงานในสังคมและการแต่งกาย 
เพ่ือไปสมัครงานและบุคลิกภาพ” โดยอาจาร์นิชนันท์ คงศรี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.สุวรรณภูมิ การบรรยาย เรื่อง“การเขียน RESUME” พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน  
โดย คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย ที่ปรึกษา Training บริษัท ซู เปอร์  เรซู เม่  จ ากัด และการบรรยาย  
เรื่อง“การแนะน าและการประชาสัมพันธ์ E-SERVICE และการคืนเงินกองทุนกู้เพ่ือการศึกษา โดยกองพัฒนา
นักศึกษา มทร.พระนคร และจัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์สหกิจศึกษา เมื่อ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
โชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-20                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซด์ 
https://forms.gle/waWLkqf7hQBUetMEA และได้ท าหนังสือบันทึกขอความร่วมมือถึงคณะทั้ง 9 คณะ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2564  (กพศ.1.4-4-01)  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม 3.92  ดังนี้  

1. การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
2. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

           3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
              เท่ากับ  3.88 
โดยมีข้อควรปรับปรุง/เสนอแนะ  

- ควรมีการเปิดการเรียนการสอนแบบ Onside  
- อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีหลายช่องทางที่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เนื่องจากปีการศึกษา 2564      

ที่ผ่านมาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ท าให้นักศึกษาไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หรือ 
การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สะดวก จึงอาจท าให้การได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตกหล่น หรือ 
ได้รับข่าวสารช้า ควรมีการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับนักศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษาขอเอกสาร
เกี่ยวกับการศึกษาและควรมี เว็บไซด์ที่รองรับให้กับนักศึกษาเพ่ือการสอบถามเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
การติดตามการช าระค่าจัดการการศึกษา เป็นต้น 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2564 และพบว่ามีการบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3. 98 และ
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site, อาจารย ์
ที่ปรึกษาควรมีการเอาใจใส่นักศึกษาให้มากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ควรมีความชัดเจนและรวดเร็วต่อสถานการณ์นั้นๆ เป็นต้น 

โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารประชามสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทาง http://std. rmutp.ac.th/, www.facebook.com  
ผ่าน Line Rmutp Job และช่องทางติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าสื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น แบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์ infographic การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนออนไลน์
จองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม (กพศ.1.4-5-01) ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และท าให้ผู้จัด
สามารถทราบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า กองพัฒนานักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
ทุกช่องทางให้เป็นรูปธรรม และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางโดยผ่านช่องทาง 
http://std.rmutp.ac.th/, https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/ ผ่าน Line (กพศ.1.4-5-02) ผ่านโทรศัพท์ 
มือถือได้ตลอด 24 ชม. ร่วมทั้งการถามตอบผ่านช่องทางต่างๆที่รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูล  Facebook Fan 
page : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการเข้าถึงข้อมูลเฉลี่ยเป็นจ านวนคน 

http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://std.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/
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ที่เข้ามา 112,441 คน/ครั้ง จ านวนการมีส่วนร่วม/การแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ 9,504 คน ทั้งนี้มีผู้ติดตาม
เป็นจ านวน 4,062 คน 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า http://app.rmutp.ac.th/alumni/  
home.aspx (กพศ.1.4-6-01) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และมีการให้ความรู้ที่ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ผ่ านเว็บไซด์  http: / /webkm. rmutp.ac. th/km/  โดยศูนย์การจัดการความรู้ 
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องคลังความรู้ ซึ่งมีฐานข้อมูลความรู้ในวิชาชีพทั้ง 9 คณะ รวมทั้งข้อมูลความรู้ด้านอ่ืนๆ  
ที่ประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th/ 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th เว็บไซด์ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th 
และ www.facebook.com/guidanceRMUTP  ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ข้อมูลการฝึกอบรม 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และมีการ
ใ ห้ ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ ผ่ า น ศู น ย์ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( KM)  http: / / blog. rmutp. ac. th น อ ก จ า ก นี้ 
ยังมีสมาคมศิษย์เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช 
สมาคมนักเรียนเก่า ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นต้น  
โดยแต่ละสมาคมมีช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร 
เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานไปยังเลขานุการของแต่ละสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
กับสมาคมศิษย์เก่ามีการท างานและการประชุมหารือร่วมกัน มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
มากยิ่งขึ้น และได้มีการจัดอบรมเพ่ือรองรับส าหรับศิษย์เก่าในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ ออนไลน์ (รูปแบบผสมผสาน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ google 
meet เพ่ือพัฒนาทางด้านทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างอาชีพได้ (กพศ.1.4-6-02) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.rmutp.ac.th/alumni/%20home.aspx%20(สอ.กพศ.2.6-6-01)%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://app.rmutp.ac.th/alumni/%20home.aspx%20(สอ.กพศ.2.6-6-01)%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://std.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/guidanceRMUTP
http://blog.rmutp.ac.th/
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รายการหลักฐาน http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.4/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-02 รายงานประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
กพศ.1.4-1-03 รายงานประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 
กพศ.1.4-1-04 
(กพศ.1.4-2-01) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

กพศ.1.4-1-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2564 
กพศ.1.4-1-06 
(กพศ.1.4-3-01) 

สรุปการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2564 

กพศ.1.4-2-02 การบริการข้อมูลแหล่งข่าว 
กพศ.1.4-3-03 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
กพศ.1.4-3-04 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
กพศ.1.4-4-01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ปีการศึกษา 2564  
กพศ.1.4-5-01 ช่องทางการจองสิทธิ์ออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
กพศ.1.4-5-02 ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
กพศ.1.4-6-01 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
กพศ.1.4-6-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟรกราฟฟิกฯ 

 
 

จุดเด่น 
     มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา  
ข้อเสนอแนะ 
    การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย และถูกต้อง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวมลัลิกา วีระสัย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.4/univ/
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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 2564 มีการด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในการจัดท 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 เข้ามามีส่วนร่วม 
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ  
ในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
         1.2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 
2564 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาและผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายและ
วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่มหาวิทย าลัยก าหนด  
(กพศ.1.5-1-1.1-02) 
          1.3. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และด าเนินงานตามแผนฯ   
(กพศ.1.5-1-1.1-03) 
          1.4 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 ธันวาคม 2564 (กพศ.1.5-1-1.1-04) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  

 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ และตามอัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 
          2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
จ านวน 14 โครงการ ดังนี้ 
               2.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (กพศ.1.5 -2-2.1-01) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ เพ่ือการให้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย การศึกษา การให้บริการ และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
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               2.1.2 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ท างานกับสถานประกอบการ (RMUTP JOB FAIR) ออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-02) ด าเนินการวันที่   
5 พฤศจิกายน 2564 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีบริษัท Job Tob Gun มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการสมัครงาน กิจกรรมการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน...การเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่การท างาน
และมีสถานประกอบการเปิดรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
               2.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รูปแบบผสมผสาน   
(กพศ.1.5-2-2.1-03) ด าเนินการระหว่างวันที่ 5-27 พฤษภาคม 2565 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ โดยมีบริษัท Job Tob Gun มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไง 
ก็ได้งาน...การเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่การท างานและมีสถานประกอบการเปิดรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ 
               2.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ 
รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-04) ด าเนินการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้แก่
นักศึกษา และศิษย์เก่า เรื่องการใช้โปรแกรมอินโฟกราพฟิกไปใช้ในการออกแบบการน าเสนอผลงาน  
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการเรียนและการท างานได้ 
               2.1.5 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเ นินงานกิจกรรมนักศึกษา  
(กพศ.1.5-2-2.1-05) ด าเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 เป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้น า
ในเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา การท างานเป็นทีม ความเป็น
ผู้น า และอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
               2.1.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. 
และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 (กพศ.1.5-2-2.1-06) ด าเนินการระหว่างวันที่ 
25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
               2.1.7 โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 (กพศ.1.5-2-2.1-07) ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการปลูกฝัง สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา เป็นการสร้างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลั ยอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิก
เครือข่าย  
               2.1.8 กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change Young Fat Off (กพศ.1.5-2-2.1-08) ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ าหนัก เพ่ือให้นักศึกษารู้จักดูแล
ตนเองด้วยการออกก าลังการ ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดน้ าหนัก และเป็นการรักษาสุขภาพ  
               2.1.9 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิด เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 
9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (กพศ.1.5-2-2.1-09) ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565 เป็นโครงการจิตอาสา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วบริจาคโลหิตตามความสมัครใจ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
จิตสาธารณะผู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  
               2.1.10 กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู พิธีบายศรี  
สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-10) ด าเนินการระหว่างวันที่  
2-13 สิงหาคม 2564  
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               2.1.11 กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (กพศ.1.5-2-2.1-11) ด าเนินการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  
เพ่ือให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชการที่ 9 
           

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 กิจกรรม  

มีรายละเอียด ดังนี้         
     2.2.1 กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change Young Fat Off (กพศ.1.5-2-2.2-01) ด าเนินการ

ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ าหนัก เพ่ือให้นักศึกษารู้จักดูแล
ตนเองด้วยการออกก าลังกาย ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดน้ าหนัก และเป็นการรักษาสุขภาพ 
 

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 

โครงการ ดังนี้   
               2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 
9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (กพศ.1.5-2-2.3-01) ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565 เป็นโครงการจิตอาสา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วบริจาคโลหิตตามความสมัครใจ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
จิตสาธารณะผู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  
 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
               2.4.1 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 
9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (กพศ.1.5-2-2.4-01) ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565 เป็นโครงการจิตอาสา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามความสมัครใจ เพ่ือให้นักศึกษา 
ได้มีจิตสาธารณะผู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  
               2.4.2 กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู พิธีบายศรี      
สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.4-02) ด าเนินการระหว่างวันที่  
2-13 สิงหาคม 2564  
               2.4.3 กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (กพศ.1.5-2-2.4-03) ด าเนินการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  เพ่ือให้
นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชการที่ 9 
 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรมดังนี้ 
               2.5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. 
และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 (กพศ.1.5-2-2.5-01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 
25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
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               2.5.2 โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 (กพศ.1.5-2-2.5-02) ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการปลูกฝัง สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา เป็นการสร้างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิก
เครือข่าย  

โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
รอบ 6 เดือน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาไปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน 
ต่อไป   

 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (กพศ.1.5-3-01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 8-16 
กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ เพ่ือการให้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิ ทยาลัย การศึกษา  
การให้บริการ และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. 
และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 (กพศ.1.5-3-02) ด าเนินการระหว่างวันที่ 25 
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ตลอดจนการ
ท างานร่วมกันของผู้น านักศึกษา 
  

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

     กองพัฒนานักศึกษา จัดท ารายงานผลด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบ 6 เดือน (กพศ.1.5-4-01) มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพ่ือวัดผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่  22 ธันวาคม 2564(กพศ.1.5-4-02) 
และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้  
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5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 (กพศ.1.5-5-01) และมีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน สรุปได้ดังนี้ 

1. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 
1.1 จัดกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ  

1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่าง
มืออาชีพ (รูปแบบออนไลน์) 

1.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564” ออนไลน์ 
1.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ (RMUTP JOB FAIR) รูปแบบออนไลน์ 
1.1.4 โครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา   

1.2 จัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 โครงการ 
1.2.1 กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Chang Your Fat Off รูปแบบออนไลน์ 

1.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ 
1.3.1 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนครร่วมกับสภากาชาดไทย 
1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จ านวน  2 โครงการ 

1.4.1 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
1.4.2 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 
1.5.1 โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน ในงาน 

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 
2. กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 

15 โครงการ ขอปรับแผนและยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ (เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เหลือ 12 โครงการ ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80    

3. เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 2 โครงการ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฏ

ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตน การศึกษาเล่าเรียน การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา  

- โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา มีกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาผู้น าจากทั้ง 9 คณะ เพ่ือสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้นักศึกษาผู้น าสามารถน าความรูปไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาภายในคณะ 
และชมรมต่าง ๆ ได้ 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

 จากผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้น าข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 (กพศ.1.5-6-01) เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ และปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้       
          ได้ด าเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ (กพศ.1.5-6-02) เนื่องจากยังมีสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในปัจจุบัน และทางภาครัฐได้มีมาตรการก าหนดให้การจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรมเป็น
รูปแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน คือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และให้นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม แต่อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคตามที่ภาครัฐก าหนด เช่น นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม มีการการตรวจ ATK นักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วม
โครงการต้องสวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่าง ๆ กิจกรรม/โครงการใดที่พิจารณา
แล้วไม่สามารถด าเนินการได้ กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการท าหนังสือขอยกเลิกโครงการ ไปยังกองนโยบายและ
แผน       
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
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รายการหลักฐาน http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.5/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-1.1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
(กพศ.1.5-1-1.2-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
(กพศ.1.5-1-1.3-03) 
(กพศ.1.5-5-01) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(กพศ.1.5-1-1.4-04) 
(กพศ.1.5-4-01) 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

(กพศ.1.5-1-1.5-05) 
(กพศ.1.5-4-02) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 

(กพศ.1.5-2-2.1-01) 
(กพศ.1.5-3-01) 

โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 

(กพศ.1.5-2-2.1-02) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ท างานกับสถานประกอบการ (RMUTP JOB FAIR) ออนไลน์ 

(กพศ.1.5-2-2.1-03) โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รูปแบบผสมผสาน  
(กพศ.1.5-2-2.1-04) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมือ

อาชีพ รูปแบบออนไลน์ 
(กพศ.1.5-2-2.1-05) โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
(กพศ.1.5-2-2.1-06) 
(กพศ.1.5-2-2.5-01) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 
มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 

(กพศ.1.5-2-2.1-07) 
(กพศ.1.5-2-2.5-02) 

โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 

(กพศ.1.5-2-2.1-08) 
(กพศ.1.5-2-2.2-01) 

กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change Young Fat Off  

(กพศ.1.5-2-2.1-09) 
(กพศ.1.5-2-2.3-01) 
(กพศ.1.5-2-2.4-01) 

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพของ
รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

(กพศ.1.5-2-2.1-10) 
(กพศ.1.5-2-2.4-02) 

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู พิธีบายศรี   
สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

(กพศ.1.5-2-2.1-11) 
(กพศ.1.5-2-2.4-03) 

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ  

(กพศ.1.5-6-01) การขออนุมัติยกเลิกโครงการและแผนการด าเนินงานฯ 
(กพศ.1.5-6-02) การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานโครงการ 

 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.5/univ/
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จุดที่ควรพัฒนา 

   จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
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 2564 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ          
        งานสร้างสรรค์ 

ในปีการศึกษา 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

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

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

- ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลด้านแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งวารสารและการประชุม      
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจน ข้อมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการ  
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
และงานสรางสรรค์รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย 

3. มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย :  คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     
ราชมงคลพระนคร (https://repository.rmutp.ac.th/) (สวพ.2.1-1-03) รวมถึงจัดให้มีฐานข้อมูลสากล 
เพ่ือการสืบค้นงานวิจัย เช่น scopus 

4. มีระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th) (สวพ. 2.1-1-04) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้น
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  

1. มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทซึ่งเป็นไปตามจุดเน้นของแต่ละคณะโดยแยก
ตามคณะต่าง ๆ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 
ห้องปฏิบัติการ Control System ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและ

../../../../../../19กค.65%20สวพ/ประกัน-ตรวจประกัน/คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ราชมงคลพระนคร
../../../../../../19กค.65%20สวพ/ประกัน-ตรวจประกัน/คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ราชมงคลพระนคร
https://repository.rmutp.ac.th/
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โภชนาการ ห้องปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ตามตัวอย่างภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ  
(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. มีห้องสมุดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์              
แยกตามศูนย์ซึ่งบริหารและก ากับดูแลโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ้ืนที่ 1,879.31 ตร.ม.               
ตามข้อมูลพื้นที่ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวพ.2.1-2-03)    

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th) (สวพ.2.1-2-04) 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 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์ โฮเตล เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี (สวพ.2.1-2-06)   

6. มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0652.11/1509 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (สวพ.2.1-2-07)  โดยด าเนินงานจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 2 งานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 22-26พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
  3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

     1. ก าหนดจุดเน้นลักษณะของข้อเสนอการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               
เรื่อง การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                
(สวพ.2.1-3-01) และก าหนดยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย (สวพ.2.1-3-02) ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิจัยมี
ทิศทางในการท างานวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
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     2. มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                      
ที่ 774/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ              
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สวพ.2.1-3-03) ทั้งนี้ มีการเปิดรับข้อการวิจัยและมีกระบวนการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยชุดคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย    
     3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ได้ตามเป้าหมาย                 
ของการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในเชิงวิจัยและนวัตกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 22,732,500 บาท              
(ไม่นับรวมงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก) ส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร รวมจ านวน 124 โครงการ                  
ทั้ง 9 คณะ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 (สวพ.2.1-3-04) ดังนี้ 

ตารางสรุปโครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ หน่วยงาน 

แหล่งทุน 

รวม (บาท) รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

กองทุนเพื่อการวิจัย 
มทร.พระนคร 

(บาท) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 460,000 - - 460,000 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4,238,200 150,000 50,000 4,438,200 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,971,050 - 50,000 2,021,050 
4 คณะบริหารธุรกิจ 1,163,000 522,500 50,000 1,735,500 
5 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
1,242,900 190,000 50,000 1,482,900 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 680,000 90,000 50,000 820,000 
7 คณะศิลปศาสตร ์ 456,000 390,000 50,000 896,000 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ - 90,000 50,000 

 
140,000 

9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ 9,819,850 - - 9,819,850 
10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 639,000 - 280,000 919,000 
 รวม 9 คณะ 1 สถาบัน 20,670,000 1,432,500 630,000 22,732,500 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-34                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
         หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

1. มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ              
และระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี               
2551– ปัจจุบัน ส าหรับโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และ 
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-20 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์ โฮเตล เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ านวน 1,000,000 บาท  
โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น 73 ผลงาน แบ่งเป็น ระดับชาติ 60 
บทความ (Poster presentation 46 บทความOral presentation 14 บทความ) ระดับนานาชาติ (Poster 
presentation 4 บทความ Oral presentation 3 บทความ) และผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวม 
6 ผลงาน (โดยแบ่งเป็นนักศึกษา 5 ผลงานและอาจารย์ 1 ผลงาน) (สวพ.2.1-4-01) 

2. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2564 
โดยมีผลการด าเนินงาน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่                 
2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 22-26พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จ านวน 69,200 บาท                 
(สวพ.2.1-4-02)  

3. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์                   
ในวารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเ พ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตี พิมพ์บทความในวารสาร                         
(สวพ.2.1-4-03) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสาร
ให้กับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมจ านวน 99 บทความ 
แบ่งเป็นบทความวิจัย ระดับชาติ จ านวน 41 บทความ บทความวิจัย ระดับนานาชาติ จ านวน 42 บทความ 
บทความวิชาการ ระดับชาติ จ านวน 8 บทความ ระดับนานาชาติ จ านวน 8 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,264,000 บาท ดังตารางสรุปจ านวนบทความการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารฯ (สวพ.2.1-4-04) 

*หมายเหตุ บทความที่เสนอขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความในวารสาร ลงวันที่ 19 เม.ย. 64  
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ตารางสรุปจ านวนบทความการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
        นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2564 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 0562.11/122 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
พระนคร จ านวน 7,200 บาท (สวพ.2.1-5-02) โดยมีการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม (รูปแบบออนไลน์) 
ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.ผลการด าเนินการสามรถสรุปได้ดังนี้ 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 125 คน 2.ผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ระดับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 
89.91 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95.23 
รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ/ระยะเวลา มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.60 รองลงมาคือด้าน การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.40 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความรู้และความเข้าใจ 
มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 83.40 
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     3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ ปี 2550-ปัจจุบัน โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

มีการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส าหรับการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
บทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-5-03) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนับสนุน
เงินรางวัลตี พิมพ์บทความในวารสารให้กับนักวิจัยและบุคลากรในสังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                            
ราชมงคลพระนคร จ านวน 99 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย ระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ        
50 บทความ และบทความวิชาการ ระดับชาติ 8 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,264,000 (สวพ.2.1-5-04) 

4. มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ             
และเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี (18 มกราคม 2565)                  
ตามตารางผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2564 (สวพ.2.1-5-05)  
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ในปีการศึกษา 2564 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. สนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ “ความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ตาม
บันทึกข้อความ ที่ อว 0562.11/2371 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนวันและด าเนินโครงการ
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ความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 7,200 บาท (สวพ.2.1-6-03) ด าเนินโครงการในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 ผลการด าเนินการสามรถสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้สนใจเข้ารวมโครงการดังกล่าวจ านวน 300 คน                       
2.ผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.27 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 97.20 รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ/
ระยะเวลา มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 93.27 รองลงมาคือด้าน การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจ
อยู่ที่ร้อยละ 90.14 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านความรู้และความเข้าใจ มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 80.48 

3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
นักวิจัย โดยจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา               
พ.ศ.2555 (สวพ.2.1-6-04) ,ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-05) และ ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุน
ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-06) 

4. มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 
22 ผลงาน (สวพ.2.1-6-07) ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ จ านวน 6 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จ านวน 6 ผลงาน และ 
สิทธิบัตร การออกแบบ จ านวน 10 ผลงาน  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
 
รายการหลักฐาน http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.1/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 เ ว ็บ ไซต ์มหาว ิทย าล ัย เทค โน โลย ีร าชมงคลพระนคร  http: / /www. rmutp.ac.th                  

ในกล่องระบบสารสนเทศ(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 ข้อมูลพ้ืนที่ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวพ.2.1-2-04 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.1/univ/
http://ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-2-05 เ ว ็บ ไซต ์มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร  http: / /www. rmutp.ac. th                      

ในกล่องระบบสารสนเทศ (คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
สวพ.2.1-2-06 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/494 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง ขออนุมัติปรับ

งบประมาณโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 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 774/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

สวพ.2.1-3-04 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สวพ.2.1-4-01 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/494 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง ขออนุมัติปรับ

งบประมาณโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 
สวพ.2.1-4-02 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/1509 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.1-4-03 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.1-4-04 ตารางสรุปจ านวนบทความการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารฯ 
สวพ.2.1-5-01 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงหน่วยงาน 
สวพ.2.1-5-02 บันทึกข้อความ ที่ ที่ อว 0652.11/122 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน

โครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร  

สวพ.2.1-5-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  

สวพ.2.1-5-04 ตารางสรุปจ านวนบทความการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารฯ  
สวพ.2.1-5-05 ตารางผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2564 
สวพ.2.1-6-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-6-02 ขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-03 อว 0562.11/122 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-6-04 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555 
สวพ.2.1-6-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิ

ประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-6-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

เงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

สวพ.2.1-6-07 สรุปข้อมูลการจดทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

จุดเด่น 
     มีระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในระดับสูงสุด (5 คะแนน) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย 
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1 สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติโดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเตรียม

และสร้างผลงานให้พร้อม 
2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถจดทะเบียนได้ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล 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.2565  (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี้.- 
 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงิน
ภายใน 

จ านวนเงิน
ภายนอก 

 
 

รวมเงิน 
 
 
 

 

จ านวน 
อาจารย์
ประจ าท่ี

ปฎิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ

จ านวน
อาจารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 460,000.00 3,421,760.00 3,881,760.00 30.5 127,270.82 5.00 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร ์
4,438,200.00 1,098,600.00 5,536,800.00 64  86,512.50  5.00 

3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2,021,050.00 0.00 2,021,050.00 26  77,732.69  5.00 

4** คณะบริหารธุรกิจ 2,004,100.00 0.00 2,004,100.00 79.5  25,208.81  3.53 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1,684,100.00 0.00 1,684,100.00 66.5  25,324.81  5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทค
โนฯ 

320,000.00 0.00 320,000.00 13  24,615.38  2.05 

5 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1,482,900.00 6,468,000.00 7,950,900.00 61.50 129,282.93 5.00 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 820,000.00 9,345,704.00 10,165,704.00 110 92,415.49 5.00 

7** คณะศิลปศาสตร ์ 896,000.00 1,087,580.00 1,983,580.00 77.5  25,594.58 5.00 

8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 115,000.00 640,000.00 755,000.00 26  29,038.46  2.42 

9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ 8,840,850.00 1,200,000.00 10,040,850.00 26.5  378,900.00  5.00 

10 วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 0 0 0 3 0 0 

 
รวม 9 คณะ 
1 วิทยาลัย 

21,078,100 23,261,644 44,339,744 504.5 971,956.28 40.95/10 
= 4.10 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยืนยัน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.50 คะแนน 4.10 4.10 
 
 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.2/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สวพ. 2.2-02 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-03 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.2-04 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.2-05 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-06 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-07 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.2-08 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.2-09 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 2.2-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 4.10 

40.95   =        4.10 คะแนน 
10    

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.2/univ/
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
   จ านวนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกที่ยังไม่สามารถท าได้ครบทุกหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ออกระเบียบเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

คะแนนท่ีได้ 
=  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   

                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค. 65) 

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

การ
บริหาร
แห่งรัฐ 

รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 32.5 67 27 79.5 61.5 111 78.5 27 28.5 3 515.5 
- ปฏิบัติงานจริง 30.5 64 26 79.5 61.5 110 77.5 26 26.5 3 504.5 
- ลาศึกษาต่อ 2 3 1 0 0 1 1 1 2 0 11 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - - - - - - 

- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - - 

- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - - 

จ านวนผลงานทางวิชาการ            

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)  

19 16 4 13 
ผลงาน 
วิทย์ 2 
สังคม 

11 

0 76 15 0 9 0 152 
 
 
 
 

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

2 0 1 9 
ผลงาน 
วิทย์ 0 
สังคม

9 

5 2 1 0 0 0 20 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(0.40)  

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ              

3 13 13 9 
ผลงาน 
วิทย์ 2 
สังคม7 

0 1 4 2 5 1 51 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค. 65) 

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

การ
บริหาร
แห่งรัฐ 

รวม 

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)  

0 4 6 0 1 3 3 3 1 0 21 

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

3 8 2 1 
ผลงาน 
วิทย์ 0 
สังคม1 

17 2 1 3 0 0 37 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 
 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท่ี
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

1 5 4 3 
ผลงาน 
วิทย์ 0 
สังคม3 

0 0 0 0 0 0 13 

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

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค. 65) 

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

การ
บริหาร
แห่งรัฐ 

รวม 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 28 46 34 35 
ผลงาน 
วิทย์ 4 
สังคม
31 

24 84 24 8 16 1 300 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ 

10.40 27.20 23.80 

วิทย์ 
1.6 

 
20.20 

 
21 

 
9.2 

 
6.6 

 
6.6 

 
 
 

0.6 

 
 
 

141.20 สังคม
14.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์            

- งานสร้างสรรค์ ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  online 
(0.20) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน (0.40) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ (0.60) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่        
ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00)  

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
สร้างสรรค์ 

0 0 1 0 0 0 0 0 1.6 0 2.6 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ 

10.40 27.20 24.80 วิทย ์
1.6 

20.20 21.00 9.20 6.60    8.20 0.60 143.80 

สังคม
14.00 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยืนยัน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ = 4.36 

 
  43.61  =  4.36    คะแนน   
  10   

 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.20 4.36 4.36  
 

หน่วยงาน 
ผลรวมถ่วง นน. 

ของผลงาน
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์และ

นักวิจัยประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10.40 32.5 32.00 5.00 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 27.20 67 40.60 5.00 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 24.80 27 91.85 5.00 

4. คณะบริหารธุรกิจ 15.60 79.5 
วิทย์ 12.31 
สังคม 21.65 

3.53 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14.00 66.50 21.65 5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.60 13.00 12.31 2.05 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20.20 61.50 32.85 5.00 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21.00 111 18.92 3.15 
7. คณะศิลปศาสตร์ 9.20 78.50 11.72 2.93 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 

6.60 27 25.00 4.20 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

8.20 28.50 28.77 4.80 

10.วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ 0.60 3 20.00 5.00 

รวม 10 คณะ 143.80 515.5  
43.61/10 

=4.36 
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รายการหลักฐาน http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.3/univ/ 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานด้านสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในทุกระดับยังไม่เท่ากับค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.3-01 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 2.3-02 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-03 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.3-04 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.3-05 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.3-06 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-07 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.3-08 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.3-09 คะแนนผลการประเมนิตัวบง่ชี้ที ่2.3 :  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

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

2564 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.3/univ/
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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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 

  1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม              
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ โดยก าหนดให้พื้นที่ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการตามความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ Area ตามแผนปฏิบัติราชการ       
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มทร.พระนคร (สวพ. 3.1-1-01) ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดชุมชนเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คือ ชุมชนต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น  
และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิง
พาณิชย์ เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
ให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (สวพ. 3.1-1-02) และได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด และกลุ่มชุมชนในต าบลเกาะเกร็ด รวมถึงน า อาจารย์ 
จากทั้ง 9 คณะ ให้ค าปรึกษา ส ารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (สวพ. 3.1 -1-03) 
ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ. 3.1-1-04) ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร (สวพ. 3.1-1-05) ทั้งนี้   ได้จัดท าและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มอาชีพ 
ในต าบลเกาะเกร็ด ประเด็นปัญหา/ความจ าเป็นของกลุ่ม และเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือตามแบบสรุป
ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ (สวพ. 3.1-1-06) 
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  2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส ารวจข้อมูลความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และให้
ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาเบื้องต้น ตามแบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้รับบริการ  
(สวพ. 3.1-2-01) และได้จัดท าและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มอาชีพในต าบลเกาะเกร็ด ประเด็นปัญหา/ความจ าเป็น 
ของกลุ่ม และเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ ตามแบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 
(สวพ. 3.1-2-02) และมีแผนในการน าประเด็นข้อมูลความต้องการดังกล่าวมาจัดท าค าเสนอของบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้จัดประชุมการบรรยายและอบรมในหัวข้อ “แนวทางการด าเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี และการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนประจ าปี พ.ศ. 2566” และวิเคราะห์
ข้อเสนอโครงการฉบับย่อ (Project brief) แก่อาจารย์และนักวิจัยจากทั้ง 9 คณะ ปรากฏตามภาพกิจกรรมการ
ด าเนินงาน (สวพ. 3.1-2-03) 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นชุมชนในพ้ืนที่  
ภาคกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย ใช้ในการด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีพัฒนาการให้บริการให้ค าปรึกษาและการให้บริการข้อมูล
เทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพ่ือให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีท างานประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของ อว. ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  
เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 
โดยชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ปรากฏตามภาพกิจกรรมการด าเนิ นงาน  
(สวพ. 3.1-3-01) ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 15 หลักสูตร ได้แก่ 1) นวัตกรรม
หน้ากากผ้าเทคโนโลยีกลิ่นหอม Perfume เพ่ือความผ่อนคลายในยุคโควิด 2) การเพ่ิมทักษะขนมไทยให้น่ากิน  
วุ้นกะทิ 3 มิติ 3) ชีสทาร์ตหน่อกะลา 4) เค้กหม้อแกงหม้อดินเผา 5) ไอเดียแพ็คเกจท าจากธรรมชาติ 6) กระเช้า
ผักผลไม้เรียบง่ายตามวิถี 7) อาลัว 8) น้ าพันซ์สมุนไพรสู้โควิด และเยลลี่กระชายน้ าผึ้งมะนาว 9) เต้าฮวยผลไม้ 
ตามฤดูกาล10) สบู่สครับจากหน่อกะลา เทียนหอม (Soy wax candle) และสบู่เจลลี่ 11) เทคนิคถ่ายภาพสินค้า
เพ่ือขายของออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือส าหรับผู้ประกอบการ 12) กะหรี่พัฟใส้ไก่หน่อกะลา ไก่ยอหน่อกะลา 
ลูกชิ้นไก่ยอหน่อกะลา 13) การพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอล 14) การจัดการผลิตภัณฑ์เป็นชุด  
Gift Set เทศกาลต่าง ๆ 15) ผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู ขนมสาคูล าไยเปียกมะพร้าวอ่อน และตะโก้หน้าต่าง ๆ  
ณ พื้นที่ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากการด าเนินงานโครงการดังกล่าว สามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนโดยชุมชนสามารถน าไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ปรากฏตาม ปรากฏตามสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ (สวพ. 3.1-3-02) นอกจากนี้ ได้มีการประชุมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต าบลแบบบูรณาการ U2T และลงพ้ืนที่โครงการดังกล่าวใน ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปรากฏตาม
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (สวพ. 3.1-3-03) 
 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-50                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

  4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนในต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับการบริการวิชาการองค์ความรู้จาก

มหาวิทยาลัยโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ท าให้น าไปพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเกิดจากการด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ต าบลเกาะเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความเข็มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความหลากหลาย ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากขึ้ น  
โดย “วิสาหกิจผ้าบาติก-ดอกไม้ใยบัว” ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการพัฒนาด้าน
การท าอาหาร และได้น าองค์ความรู้ไปต่อยอดท าขนมอาลัว ส าหรับจ าหน่ายให้กับกลุ่มมุสลิม และท าวุ้น ส าหรับ
จ าหน่ายในสุเหร่าปรากฏตามภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (สวพ. 3.1-4-01) 
   5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในการท างาน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (สวพ.3.1-5-01) 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 

      ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีอาจารย์จากทุกคณะรวมทั้งสิ้น 42 คน จากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย    
จ านวน 512.5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของอาจารย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัย ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สวพ.3.1-6-01) 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ พรเจริญ 
2. นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล   
3. นางสาวสุนารี รชตรุจ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ 
5. ว่าท่ีร้อยโท ณัฏฐกิตต์ิ ฤทธ์ิทอง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ ชูสิทธิ์ 
7. นายกมลภพ มีแป้น 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ 
2. นางสาวบุษยมาลี ถนนทิพย์ 
3. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรญั 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศร มังกรศิลา 
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 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 

 คณะบริหารธุรกิจ   
1. นางสาวปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล 
2. นางสาวขวัญฤทัย บุญยะเสนา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 
2. นายศิริชัย สาระมนัส 
3. ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม 
5. นางธนาพร บุญชู 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี 
7. นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 
8. นางภภัสสร สิงหธรรม 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร ปัญญา 

 

 คณะศิลปศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ 
2. ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ 
3. นายชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ 
4. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา แวซอเหาะ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ 
2. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 
 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ 
2. นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ 
3. นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ 
4. ดร.มธุรส เวียงสีมา 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
1. นายศาสตรา ศรีหาภาค 
2. นางสาวพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 
3. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย 
4. นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 

 
รายการหลักฐาน http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/3.1/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มทร.พระนคร 
สวพ. 3.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
สวพ. 3.1-1-03 ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 3.1-1-04 ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ. 3.1-1-05 ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร  
สวพ. 3.1-1-06 แบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ  
สวพ. 3.1-2-01 แบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ  
สวพ. 3.1-2-02 แบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ  
สวพ. 3.1-2-03 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
สวพ. 3.1-3-01 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
สวพ. 3.1-3-02 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
สวพ. 3.1-3-03 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  
สวพ. 3.1-4-01 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  
สวพ. 3.1-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  
สวพ. 3.1-6-01 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/3.1/univ/
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

 
 
 

 

จุดเด่น 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทางในการบริการวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ

ชุมชน และตลาดแรงงาน 
2. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอด และน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน  

อีกท้ังยังสร้างเครือข่ายชุมชนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรน าผลงานการบริการวิชาการมาต่อยอดในการสร้างสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคม ให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และมี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายถ่ายทอดยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจและให้ค าปรึกษา รวมทั้ ง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
คณะกรรมการด า เ นิ น ง านที่ มี ผู้ ช่ ว ย อธิ ก า รบดี ฝ่ า ยศิ ล ปวัฒนธร รม  เป็ นประธ านกรรม กา รฯ  
มีผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรมจาก 9 คณะ กองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการ           
มีกองศิลปวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. น านโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่
การปฏิบัติ 
 2. ร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2564 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 ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน      
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน                 
ในแต่ละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ)  

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/236976c2.pdf
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          เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัยทั้งกับหน่วยงานภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก ก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและรับผิดชอบ
การรายงานการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิ
บุคลากร กศว.) 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม แจ้งนโยบายถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อให้คณะกรรมการทราบ แล้วน าไปพิจารณาจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนให้บรรลุตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย คือ  
  1) เพ่ือให้การด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแต่ละตัวชี้วัด 

2) เพ่ือทราบก าหนดการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละ               
ไตรมาส 
   3) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดตามแผนในแต่ละไตรมาสและบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 2. ก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 ตัวชี้วัดเพื่อให้เกิด
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 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 าผลการประเมินแผนจากปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  น าเสนอโครงการ / กิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรมและทุกคณะ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ส่งกองนโยบาย
และแผน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม / โครงการ จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
ของบประมาณแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ ้น 14 โครงการ                   
เป็นจ านวนเงิน 1,367,410 บาท 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

  (กศว. 4.1-2-01 แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2564) (กศว. 4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 ตุลาคม 2564) 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประชุมเพ่ือก ากับและติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระเบียบวาระการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกครั้ง เพ่ือก ากับ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งในท่ีประชุมได้
มอบหมายให้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ในแต่ละคณะ ได้รายงานการเตรียมการจัดการด าเนิน
โครงการที่ก าลังจะมาถึง  รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมถึง
รายการปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ เพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  โดยมีการ
ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565  ในวันที่  29 ตุลาคม 2564 (กศว. 4.1-3-01) 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 2/2565   ในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 (กศว. 4.1-3-02) 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 3/2565   ในวันที่  31 สิงหาคม 2565 ( กศว. 4.1-3-03) 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมเพ่ือประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน ดังนี้ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายคิด

เป็นร้อยละ 85 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย             

                  คิดเป็นร้อยละ  90  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.08 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ  90   ผลการ

ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.15  
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 ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 
3/2565)  (กศว.4.1-4-02 ตารางผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประชุม
ร่วมกันและสรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และน าไป
พิจารณาปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผลการประเมินบรรลุเป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามที่ได้ก าหนดไว้ทุกข้อ  
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

 โดยพิจารณาด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติเดิม  อีกทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและผู ้ร ับผิดชอบโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ มาปรับปรุงกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เช่น กองศิลปวัฒนธรรม ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถี
ไทย อาทิ ปัญหาของเครื่องเสียง เสียงก้องฟังไม่ชัดเจน และเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิไม่ค่อยเย็น กอง
ศิลปวัฒนธรรมจึงได้น าข้อเสนอแนะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
ในการจัดกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันที่ 8 เมษายน 2565 โดยได้รับ
ข้อเสนอแนะในปีดังกล่าว ในเรื่องของเครื่องเสียง มีการตรวจสอบและทดสอบเครื่องเสียง และน าพัดลมไอน้ ามา
ช่วยในเรื่องเครื่องปรับอากาศ และในส่วนของกิจกรรมออนไลน์ ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
คือ ควรปรับวีดิทัศน์ให้สั้นลง และควรมีภาพอินโฟกราฟิกข้อมูล ประกอบวีดิทัศน์ และได้น าข้อเสนอแนะมา
จัดท าแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2565 โดยการจัดท าวีดิทัศน์แยก
เป็นตอนให้มีขนาดสั้น ดูเข้าใจง่าย โดยตอบค าถามที่ละตอน พร้อมมีภาพอินโฟกราฟิกข้อมูลประกอบเพ่ือให้อ่าน
เข้าใจง่าย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการบูรณาการสร้างสรรค์ ศึกษาวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์นครน่าน เช่น การติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จึงน าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท าเป็นแนวทางปรับปรุง โดยจัดท า Line กลุ่มเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการร่วมโครงการหรือการนัดหมายต่างๆ (กศว. 4.1-5-01 ตารางสรุปผลการประเมินและ
แนวทางแก้ไขของแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

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

1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://cul.offpre.rmutp.ac.th/ กองศิลปวัฒนธรรม จ านวน 110 เรื่อง    
(กศว. 4.1-6-01 ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม) 

2. เผยแพร่ผ่าน Facebook กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จ านวน 138 เรื่อง  
(กศว. 4.1-6-01 ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม) 

3. เผยแพร่ผ่าน YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
จ านวน 20 เรื่อง (กศว. 4.1-6-01 ภาพหน้าจอ YouTube กองศิลปวัฒนธรรม) 

4. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน 7 ฉบับ (กศว. 4.1-6-01 News Clipping  สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์) 
 นอกจากนี้แต่ละคณะ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารโครงการ / กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                  
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/24c66d30.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/24c66d30.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/893e32a9.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/87750c80.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/113ca7f4.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/67bf762f.pdf
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

- โครงการศึกษาข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  (กศว. 4.1-6-02 )  
- โครงการสืบสานพระราชา (กศว. 4.1-6-02)  

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (กศว. 4.1-6-02)  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Website http://www.hec.rmutp.ac.th/ (กศว.4.1-6-03)  

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (กศว. 4.1-6-03) 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 เผยแพร่ผ่าน Website  anchor.fm  Channel : mctrmutp (กศว. 4.1-6-04) 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (กศว. 4.1-6-04) 
คณะบริหารธุรกิจ  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะบริหารธุรกิจ (กศว. 4.1-6-05)   

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กศว. 4.1-6-05)   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กศว. 4.1-6-06) 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กศว. 4.1-6-06) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กศว. 4.1-6-07) 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กศว. 4.1-6-07) 
เผยแพร่ผ่าน YouTube คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กศว. 4.1-6-07) 

คณะศิลปศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะศิลปศาสตร์ (กศว. 4.1-6-08) 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร  
 - โครงการเทิดพระเกียรติ พลเรอืเอกพระเจ้าบรมวงธ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (กศว. 4.1-6.08) 
- ค่ายภาษาและวรรณศลิป์ (กศว. 4.1-6.08) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (กศว. 4.1-6-09) 

เผยแพร่ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (กศว. 4.1-6-09) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (กศว. 4.1-6-10) 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (กศว. 4.1-6-10) 

 
 
 

https://teched.rmutp.ac.th/new/?p=26630
https://teched.rmutp.ac.th/new/?p=28350
https://bit.ly/3T8w9Fg
https://hec.rmutp.ac.th/2022/02/โครงการตามรอยพระราชดำร-5/
https://bit.ly/3Cq1VYK
https://anchor.fm/mctrmutp/episodes/4-e1i3raf
https://bit.ly/3QVGbYM
https://bus.rmutp.ac.th/คณะบริหารธุรกิจ-มทร-พระ-25/
https://bit.ly/3Ak63a1
https://sci.rmutp.ac.th/โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่-7/
https://bit.ly/3PGiXV9
https://eng.rmutp.ac.th/โครงการบูรณาการสร้างสร/
https://www.facebook.com/FacultyofEngineeringrmutp
https://www.youtube.com/watch?v=e3aOLYOEB4k
https://www.youtube.com/watch?v=jlAbJj9a_hg
https://larts.rmutp.ac.th/2554/category/กิจกรรม/
https://bit.ly/3QJp0tA
https://bit.ly/3PIWFlC
https://www.itfd.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/rmutp.rmutp
http://arch.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/arch.rmutp/
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  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

        มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติต่อไป ได้แก่ ด้านอาหารและการท าขนม
ไทย ในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ในงานเลี้ยง
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับ
ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อเรื่อง เอกลักษณ์แห่ง “คราม” 
สีสันงามจากธรรมชาติและบูรณาการร่วมกับส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์   โดยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสี คราม
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์ และหัวข้อ การพิมพ์ถุงผ้ารักษ์โลกด้วยบล็อกผักผลไม้ เทคนิคการแกะสลักผัก
ผลไม้ เทคนิคการท าให้สีติดทนทาน รวมถึงเทคนิคการมัดย้อม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติและสี
สะท้อนแสงแบบพาณิชย์ และได้ไปบริการสังคม ในโครงการ Creative Young Disigner Season 2 
ร่วมกับเจ้าของโครงการคือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในด้านของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่อง
แต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและพัฒนาชุมชน โดยคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (กศว. 4.1-7-01 ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและ
ขนมไทยของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) (กศว. 4.1-7-02 ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านลาย
ผ้า)  
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ   

6 ข้อ 7 5 
 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/4.1/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 2564 
กศว. 4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-ร่วมสาธิต/
https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-ร่วมสาธิต/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/เอกลักษณ์แห่ง-คราม-สีส/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/เอกลักษณ์แห่ง-คราม-สีส/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/4.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. 4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 256 
กศว. 4.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
กศว. 4.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

กศว. 4.1-4-02 ตารางผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กศว. 4.1-5-01 ตารางสรุปผลการประเมินและแนวทางแก้ไขของแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กศว. 4.1-6-01 ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 
ภาพหน้าจอ YouTube กองศิลปวัฒนธรรม 
News Clipping  สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์ 

กศว. 4.1-6-02 Website คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- https://teched.rmutp.ac.th/new/?p=26630.    
- https://teched.rmutp.ac.th/new/?p=28350  

Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  
- https://bit.ly/3T8w9Fg 

กศว. 4.1-6-03 Website คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- https://hec.rmutp.ac.th/2022/02/โครงการตามรอยพระราชด าร-5/ 

Facebook คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
- https://bit.ly/3Cq1VYK 

กศว. 4.1-6-04 Website  anchor.fm 
- https://anchor.fm/mctrmutp/episodes/4-e1i3raf 

Facebook คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
- https://bit.ly/3QVGbYM 

กศว. 4.1-6-05  Website คณะบริหารธุรกิจ 
- https://bus.rmutp.ac.th/คณะบริหารธุรกิจ-มทร-พระ-25/ 

Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
- https://bit.ly/3Ak63a1 

กศว. 4.1-6-06 Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- https://sci.rmutp.ac.th/โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่-7/ 

Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SciRmutpFB) 
- https://bit.ly/3PGiXV9 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. 4.1-6-07 Website วิศวกรรมศาสตร์ 

- https://eng.rmutp.ac.th/โครงการบูรณาการสร้างสร/ 
Facebook  Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร 

- https://www.facebook.com/FacultyofEngineeringrmutp 
Youtube คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- https://www.youtube.com/watch?v=jlAbJj9a_hg 

กศว. 4.1-6-08 Website คณะศิลปศาสตร์ 
- https://larts.rmutp.ac.th/2554/category/กิจกรรม/ 

Facebook คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 
- https://bit.ly/3PIWFlC 

กศว. 4.1-6-09 Website คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- https://www.itfd.rmutp.ac.th/ 

Facebook ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
- https://www.facebook.com/rmutp.rmutp 

กศว. 4.1-6-10 Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- http://arch.rmutp.ac.th/ 

Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- https://www.facebook.com/arch.rmutp/ 

กศว. 4.1-7-01 ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและขนมไทย    
- https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-ร่วมสาธิต/ 
- https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-เผยแพร่ศิ-2/ 

กศว. 4.1-7-02 ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านลายผ้า 
      - https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/เอกลักษณ์แห่ง-คราม-สีส/ 
      - https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/โครงการขยายโอกาสมีง/ 
      - https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ประจ าปี-2565/ 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายศลิปวฒันธรรม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและ

ขนมไทย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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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. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 7 ข้อ  7 5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2564   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-    
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน - รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ ผู้อ านวยการกองคลัง 

5.1.3 การบริหารความเส่ียง - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล - รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายฯ ผู้อ านวยการกองนิติการ 

5.1.5 การจัดการความรู้ - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ 

5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ - ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ 
        ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ 
        แผนกลยุทธ์ 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (กนผ. 5.1.1 - 01)  
ที่ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง 4 ประเด็น , จุดอ่อน 17 ประเด็น , โอกาส 9 ประเด็น , ภัยคุกคาม 10 
ประเด็น และน าไปพัฒนาแผนกลยุทธ์และก าหนดยุทธศาสตร์หลักจ านวน 5 ยุทธศาสตร์  19 เป้าประสงค์ 39 
ดัชนีชี้วัด 104 กลยุทธ์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” และน าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร (กนผ. 5.1.1 - 02)  

ในรอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามศักยภาพและความถนัด (กนผ. 5.1.1 - 03) 
มหาวิทยาลัยจึงเริ่มต้นพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนมาช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพเพ่ือการผลิตบัณฑิต  
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ มทร.พระนคร  

ในรอบปีการศึกษาดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ากรอบการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) และได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด 
ได้แก่ 1. คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการก าหนดราคากลา ง  
2. คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง  
ที่ปรึกษา โดยกรรมการชุดที่ 1 – 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ และกองคลังได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตาม พรบ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (กนผ. 5.1.1 - 04) 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เนื่องจากการด าเนินงานจะเกิดขึ้นได้
ต้องมีแหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินมาสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแหล่งงบประมาณในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่ 1.จากงบประมาณรายจ่าย 2.จากงบประมาณเงินรายได้ (ค่าบ ารุงการศึกษา 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร) และ 3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ด้านอ่ืนๆ (กิจกรรมการบริการสังคม งานวิจัย การเช่าสถานที่ ฯลฯ) แต่เนื่องด้วยบริบทสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาล
ให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการ และให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยายาม  
ใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องวางกรอบแนวทางการบริหารการเงิน และค านึงถึงการหารายได้
อ่ืนๆ ด้วย ดังนั้น จึงพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง) (กนผ. 5.1.1 - 05) 
ซึ่งประกอบด้วย แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงิน แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน การบริหาร
งบประมาณ การวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางการบริหารงานด้านการเงิน ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามตารางดังต่อไปนี้ 

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

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 

มหาวิทยาลยัไดร้ับจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 657,832,100 บ. 
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 298,971,870 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 956,803,970 บ. 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-65                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานตามพนัธกจิ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ก้าว
ไปสู่การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการใน
หมวดรายจ่าย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาลที่
สอดคล้องกับการพัฒนาสถาน
การศึกษา รวมถึง กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง  
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. 2565 ดังนี้ 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 658,012,100 บาท  
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 347,512,750 บาท 
รวมทั้งสิน้ : จ านวน 1,005,524,850 บาท 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวจิัยและพัฒนา 
- แสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก
ด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภายนอกระดับชาติหรือระดับสากล 
เพื่อน าเงินทุนมาจัดท าวิจัย 
- พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วย
การวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงส่งเสริมงานด้านวจิัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 
Agenda และ Area เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านพัฒนางานวิจยัของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
- ไม่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายจา่ย  
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 1,432,500 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,432,500 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 1,149,480 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,149,480 บ. 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานตามพนัธกจิ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

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

3. นโยบายการบริหารการเงิน 
-  มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัตั้งส านัก
จัดหารายได้และจัดการทรัพยส์ินเพื่อ
เป็นการบรหิารจดัการงบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
รวมถึงการพัฒนางาน ด้านการวิจยั 
โดยการเป็นผู้ประสานแหล่งเงินทุนเพื่อ
กระจายทรัพยากรวิจยัไปยังหน่วยงาน
ภายใน ก าหนดภารกิจในการจัดหาเงิน
รายได้เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยใหเ้พียงพอ   
- เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ โดย
เน้นงบประมาณเชิงบูรณาการ และ
จัดท าโครงการตอบสนองการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่ม
โอกาสการไดร้ับจัดสรรงบประมาณให้
มีจ านวนสูงข้ึน 
- 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 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 180,000 บ. 
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 1,248,790 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,428,790 บ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
- พัฒนาขีดสมรรถนะของอาจารย ์ 
ในมหาวิทยาลัยอยา่งเป็นระบบ อาทิ 
สนับสนุนให้อาจารยไ์ปอบรมวิชาชีพ
เฉพาะทาง รวมถึงสนับสนนุงาน
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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 657,832,100 บ. 
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 298,971,870 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 956,803,970 บ. 
(เป็นตัวเลขเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
เนื่องจากมีความเช่ือมโยงกัน) 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานตามพนัธกจิ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

เปิดให้หน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้
บริการเช่าพ้ืนท่ีต่างๆ 
 

- ให้พิจารณาการสรา้งรายได้เพิ่มจาก
พื้นที่ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เตม็
ประสิทธิภาพ 
- รวมถึงมหาวิทยาลัยเน้นการสร้าง
จิตส านึกในด้านการประหยดัและ
อนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการลด
รายจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

 
การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยด าเนินงานบูรณาการโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กนผ. 5.1.1 - 06) โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งให้
หน่วยงานจัดท า และหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามวงเงิน
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ภายใต้การด าเนินงานตาม 39 ดัชนีชี้วัด เพ่ือใช้ดัชนีชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายรายปี
เป็นกรอบแนวทางในการวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว และเพ่ือให้หน่วยงานด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม และ
ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการ
ด าเนินงานมาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงาน วางแผนในอนาคตเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
บรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
ในคราวประชุมสภาครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (กนผ. 5.1.1 - 07) 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาว ิทยาล ัยโดยกองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงาน 

จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัดที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน 2 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
กองนโยบายและแผนจะน าข้อเสนอแนะใช้ประกอบการทบทวนดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป  
โดยผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัย 
มีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย โดยมีการวัดผลความส าเร็จ
เป็น 2 ส่วนได้แก่ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งสรุปผล 
การด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

     - ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จ าแนกเป็น 
  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 36 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 
  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

จ านวน 29 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 16 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.17 
จะเห็นว่าผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 

2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุความส าเร็จในการบริหารจัดการตามแผน ร้อยละ 92.31 ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 80 แต่ผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่บรรลุความส าเร็จในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีผลการด าเนินงานบรรลุ
ความส าเร็จร้อยละ 55.17 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายตามที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ก าหนด เมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น พบว่าดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และ
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้ข้อก าหนดของกรุงเทพมหานคร อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปิด  
ที่ท าการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1-13) 
ประกาศเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติงาน (work from home) ของบุคลากร และแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัย มีผลให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัย  
ต้องถือปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามแผน 

 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 ที่ผ่านมา กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 2 รายการ สถานะถูกพับงบประมาณ เนื่องจากด าเนินการไม่ทันภายใน
ระยะเวลา1 ปีงบประมาณ ซึ่งสาเหตุจาก 

1.1 งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการไปแล้ว 5 งวดงาน 
จาก 10 งวดงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาด าเนินการได้ตามงวดงาน เนื่องจากปิดสถานที่จากสถานการณ์  
โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่เข้ามาด าเนินการตามแผน 
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเก่าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่   
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2. การใช้จ่ายและการด าเนินงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 5 รายการ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สาเหตุเกิดจากการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เป็นผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าสถานที่เพ่ือด าเนินการได้ มีการขอขยายเวลาการด าเนินงาน 
ปรับแก้ไขแผนการด าเนินงานใหม่บางรายการมีการปรับคณะกรรมการตรวจรับเนื่องจากคณะกรรมการบางท่าน
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และในรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามก าหนดเดิม เนื่องจาก
เป็นส่วนควบของงานปรับปรุงอาคาร จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมี
คณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 4/2564 ได้ให้ข้อเสนอแนะ
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ 

1.1 หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เร่งด าเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเงินกันเหลื่อมปีมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ ถ้าหน่วยงานด าเนินการไม่ทันตามก าหนดจะถูกพับงบประมาณ ทั้งนี้มอบ  
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ติดตามการด าเนินงานต่อไป 

1.2 เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ
รายจ่ายมีสถานะถูกพับงบประมาณ จ าานวน 2 รายการ มอบหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าาเนินการดังนี้ 

  1.2.1 รายการปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา พิจารณา 
ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณส่วนอ่ืน เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จตามงวดงาน  

  1.2.2 รายการปรับปรุงอาคาร 1 - คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาปรับรูปแบบรายการ
และทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างตาม 
แผนใหม่ที่ก าหนด 

2. การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการจากผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  2.1.1 ดัชนีชี้วัดที่ 2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงานภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ร้อยละ 6.79 ทั้งนี้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย อาจเนื่องมาจาก 
การยกเลิกโครงการ/กิจกรรมจากการปิดสถานที่ตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
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2019 ที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถด าเนินโครงการที่น าเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือไม่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ  

2.1.2 ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.2 จ านวนเงินรายได้จากการบริการสังคม ได้ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินรายได้จากการจัดโครงการบริการสังคม จ านวน 41 โครงการ 
จ านวน 4,252,281.60 บาท (ค่าเป้าหมาย 4,380,000.00 บาท) ซึ่งเกิดจากการปิดสถานที่ชั่วคราวตามมาตรการ
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้น ไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด และ
ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีจ านวนคนเกินกว่าที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมจากการบริการ
สังคมได้ตามค่าเป้าหมาย 

2.1.3 ดัชนีชี้วัดที่  5.3.6 (1) ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมาย
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดผลต่างไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ - 2.5 ซึ่งผลการด าเนินงานจริงมีผลต่างร้อยละ -12.44 ซึ่งหมายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  สาเหตุจากมีงบลงทุน 5 รายการ (ครุภัณฑ์ 1 รายการและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) ที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จากการที่มหาวิทยาลัยมีการปิดสถานที่ท าการตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบกับคนงานก่อสร้างบางรายติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับ จึงท าให้มีการขยายเวลาการด าเนินงานและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทันตามงวดงานที่ก าหนด ทั้งนี้รายการงบลงทุน 5 รายการได้มีการกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีการกันเงินไปใช้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เร่ งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ทัน 
ตามก าหนดงวดงาน เนื่องจากการกันเงินไปใช้ในปีถัดไปนั้นจะมีระยะเวลา 1 ปีงบประมาณเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
รายการงบลงทุนนั้นจะถูกพับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2 ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

2.2.1 ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนี  
ชี้วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ตอบแบบสอบถามตามความเข้าใจของตน โดยที่กองพัฒนานักศึกษาได้แจ้งกับผู้ส าเร็จการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบภาวะการมีงานท าของมหาวิทยาลัยแล้ว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม 
กรณีที่นักศึกษาน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ตรงตามสาขาวิชา 
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องตามชุดค าถาม ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ท า ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาบางรายมีสถานะว่างงาน และประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมมากข้ึน 

2.2.2 ดัชนีชี้วัดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร และดัชนีชี้วัดร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมีนักศึกษาตกออกระหว่างปีการศึกษา การพ้นสภาพของ
นักศึกษา มีการย้ายที่เรียนของนักศึกษา รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับจ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่ มีกรณีที่นักศึกษาขอผ่อนผันการช าระค่าเทอมจนครบตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะขึ้นสถานะ
ของนักศึกษาเป็น “ถอนสภาพ” และถ้านักศึกษาไม่ด าเนินการขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษา จะถือว่านักศึกษา
รายนั้น ๆ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงท าให้ผลการด าเนินงานน้อยกว่าค่า
เป้าหมาย   

2.2.3 ดัชนีชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ควรก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2565 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (กนผ. 5.1.1 - 08) (กนผ. 5.1.1 - 09) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565) โดยแสดงรายละเอียดแผนและผลการด าเนินงาน จ าแนกได้ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
แผน ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จ านวนดัชนีชี้วัด
ทั้งสิ้น 

รายงานรอบ 
6 เดือน 

บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

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

39 34 19 
 (55.88%)  

15 
(44.12%)  

ร้อยละ 80 

2. ยุทธศาสตร์การจดัสรรฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

29 29 มีผลการ
ด าเนินงาน 

5 
(17.24%)  

24 
 (82.76%)  

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 19 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 55.88 
อยู่ระหว่างด าเนินงานจ านวน 15 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.12  

 ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากแผนดัชนีชี้วัดรอบ 6 เดือน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด มีผลการด าเนินงานจ านวน 5 ดัชนีชี้วัดคิดเป็น
ร้อยละ 17.24 อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 24 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.76 
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ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ดังนี้ 

1. ส าหรับทุกงบท่ียังไม่เบิกจ่ายตามแผน ณ ไตรมาส 2 ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
เงินรายได้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ หากคาดการณ์ว่ารายการในงบประมาณ
ใด โดยเฉพาะงบรายจ่ายอ่ืนในเงินงบประมาณเงินรายได้ (โครงการ) ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตาม
ก าหนด ให้หน่วยงานรีบด าเนินการปรับแผนโดยเร็ว 

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) แผนงานพ้ืนฐานฯ งบประมาณเงินรายจ่าย ในรายการอุปกรณ์การ  
ตัดต่อภาพและเสียงที่เป็นส่วนควบกับงานก่อสร้างของงานปรับปรุงห้องตัดต่อภาพและเสียง คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2.1 มอบกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบแบบรูปรายการของงานก่อสร้าง และมอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ 

2.2 ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประกอบกับจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนควบ เพ่ือให้การด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไปเสร็จทันตามก าหนด 
 3. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3.1 เงินกันงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ให้ผู้รับผิดชอบในรายการที่ขอกันเงิน
ไว้เร่งติดตามการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผน ภายใน 1 ปีงบประมาณ (ภายใน 30 กันยายน 2565) 
  3.2 เงินกันงบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน (ครุภัณฑ์) โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนควบกับ
งานก่อสร้าง ซึ่งจะต้องรองานก่อสร้างด าเนินการแล้วเสร็จจึงจะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ให้ผู้รับผิดชอบ 
ในรายการที่ขอกันเงินไว้เร่งติดตามการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผน ถ้าครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไว้ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาให้เร่งทบทวนรายการใหม่ และท าการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการต่อไป  
ในส่วนของสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับ ติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน เช่นกัน 

4. ให้ทุกหน่วยงานควรบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด และมอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก วางแผน ก ากับและติดตามการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ ให้ได้ผลการด าเนินงานที่ครบถ้วน
สมบูรณแ์ละบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2565 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
แล้วและมีมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (กนผ. 5.1.1 – 10) (กนผ. 5.1.1 -11) 
 บทสรุป นอกจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ 
ทางการเงินรวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยยังมีการทบทวนผลการด าเนินงาน และวัดผลด้วยระบบคุณภาพ PDCA  
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คือการประเมินผลการบรรลุเป้ าหมายการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยรอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ดังที่ได้รายงานมาข้างต้น เพื่อให้ผู ้บริหารทราบและได้ขอข้อเสนอแนะจากสภา
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มหาวิทยาลัย และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างปี เพื ่อเป็น การสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกรอบเวลา และมหาวิทยาลัยจะน าข้อเสนอแนะรอบ 12 เดือน ไป
ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป  
 
 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1 - 01 - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
กนผ. 5.1.1 - 02 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 4.13 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
กนผ. 5.1.1 - 03 - PowerPoint การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิตให้

ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
กนผ. 5.1.1 - 04 - เอกสารการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 

กนผ. 5.1.1 - 05 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง) 

กนผ. 5.1.1 - 06 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

กนผ. 5.1.1 - 07 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบ
วาระท่ี 4.4 พิจารณาอนุมัตแิผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 

กนผ. 5.1.1 – 08 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กนผ. 5.1.1 – 09 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 
5.9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กนผ. 5.1.1 – 10 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

กนผ. 5.1.1 – 11 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระเบียบ
วาระท่ี 5.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  

 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/
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จุดเด่น 
    มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก จึงมีนโยบายให้ทบทวนศักยภาพ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในสังกัดมหาวิทยาลัย 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-75                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

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. 2564 ด าเนินการภายใต้การค านวณต้นทุนต่อ

หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และผลผลิตผู้ส าเร็จด้านสังคมศาสตร์ โดยมีแนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้  
ในพันธกิจการผลิตบัณฑิต 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 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรและความคุ้มค่าของหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

(อัตราร้อยละ) 

หน่วยงาน 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย 

ด้านพัฒนา
นักศึกษา 

ด้านพัฒนา
อาจารย ์

ด้านพัฒนา
บุคลากร 

ด้านบริหาร
จัดการ 

คณะศิลปศาสตร์ 71.76  9.15  2.97  16.13  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 66.49  4.93  2.40  26.18  

คณะบริหารธุรกิจ 67.20  1.76  1.58  29.47  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    70.19  4.50  3.65  21.67  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 69.59  3.66  2.66  24.10  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 68.17  7.29  5.94  18.59 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69.47  13.90  5.92 10.71  
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หน่วยงาน 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย 

ด้านพัฒนา
นักศึกษา 

ด้านพัฒนา
อาจารย ์

ด้านพัฒนา
บุคลากร 

ด้านบริหาร
จัดการ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 70.94  9.95  9.21  9.90  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 63.19  4.34  2.13  30.34  

เฉลี่ยภาพรวมมหาวิทยาลัย 68.56 6.61 4.05 20.79 
 

จากข้อมูลดังตารางสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สามารถแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านการพัฒนา
นักศึกษาของแต่ละคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.56 ด้านการพัฒนาอาจารย์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.61 ด้านการพัฒนา
บุคลากรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.05 ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เงินอุดหนุน งบกลาง ค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่าเสื่อมราคา โดยแบ่งตามอัตราส่วนจ านวนด้วย อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ส าหรับด้านการบริหารจัดการเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.79 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของแต่ละคณะขึ้นอยู่กับอัตราค่าใช้จ่าย 
จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์ และจ านวนบุคลากร ที่มีบริบทที่แตกต่างกันไป  (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 3 
ตารางสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านพัฒนาอาจารย์ ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านบริหาร
จัดการ) 
 
ต้นทุนต่อหลักสูตร 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนต่อหลักสูตร 61  หลักสูตร ซึ่งจากการค านวณ
ต้นทุนต่อหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรจ านวน 20 หลักสูตรมีอัตราต้นทุนต่อหลักสูตรลดลง และมีจ านวน 41  
หลักสูตร ที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่มีต้นทุนต่ าที่สุด (ไม่รวมหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป) ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชา 
การบัญชี ของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีต้นทุนรวมอยู่ที่  40,704,363.75 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) 1,047.22 ต้นทุนต่อหลักสูตรอยู่ที่  38,868.97 บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรสูงที่สุดได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ต้นทุนรวมอยู่ที่ 10,786,454.62 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 17.28 ต้นทุนต่อหลักสูตรอยู่ที่  
624,216.12 บาท จะเห็นได้ว่าอัตราต้นทุนต่อหลักสูตรมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงเนื่องปัจจัยรายด้าน  
อาทิเช่น จ านวนอาจารย์และบุคลากรของแต่ละคณะซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่แตกต่างกัน และจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ที่ลดลง 
ซึ่งส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงขึ้น  (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หลักสูตรระหว่างปีงบประมาณ 2563 และ 2564) 
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร 
ด้านประสิทธิภาพ 
 จากการกระบวนการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรพบว่ามีตัวเลขที่ค่อยข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24,000 – 198,000 บาท ต่อปีการศึกษา อาจมีความไม่
คุ้มค่าในรายหลักสูตร แต่ เมื่อน ารายรับค่าธรรมเนียมจากการจัดการศึกษาต่อหน่วย  และรายรับ 
จากเงินงบประมาณรายจ่ายต่อหน่วย มาค านวณจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนแล้วพบว่า ในจ านวน 58 หลักสูตร 
(ไม่รวมหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป) มีจ านวนนักศึกษามากกว่าจุดคุ้มทุน จ านวน 37 หลักสูตร และมีจ านวน
นักศึกษาต่ ากว่าจุดคุ้มทุน จ านวน 21 หลักสูตร อย่างไรก็ตามตัวเลขท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร
เป็นตัวเลขจากงบการเงินเป็นหลักภายใต้ข้อมูลจ ากัดที่สามารถรวบรวมได้  (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 6 ตาราง
แสดงจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน) 
ด้านประสิทธิผล 

ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563 มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 77 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม
แล้ว ผลอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน ผลปรากฏว่าความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     
3.ทักษะพิสัย(ทักษะปฏิบัติ) 4.ด้านทักษะทางปัญญา 5.ด้านความรู้ 6.ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย(บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) และ 7.ด้านความสามารถด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (กค.5.1.2-02 รายงานภาวการณ์มีงานท าและ
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) 

ทั้งนี้ ส าหรับต้นทุนต่อหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดการเรียนการ
สอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านวิชาการ 
ด้านวิชาชีพ และด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
หรือการแข่งขันประกวดผลงานต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา  
ด้านโอกาสในการแข่งขัน 

1. มีทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น จากกองทุน
พัฒนานักศึกษา เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2. มีท าเลที่ตั้งและการคมนาคมสะดวก 
3. เป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเทคโนโลยี  
4. มีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือส าหรับจัดการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

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. 2564 พบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร เช่น ด้านการเก็บ
รวบรวมค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายในบางรายการที่ไม่สามารถระบุลงเป็นค่าใช้จ่ายของหลักสูตรสาขาวิชาได้ 
ซึ่งต้องด าเนินการปันส่วนค่าใช้จ่ายลงตามหลักสูตรสาขาวิชา อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในส่วนของงบกลาง  
(ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น  

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลดังกล่าว ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาในการ
ค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้กระบวนการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา 
มีประสิทธิภาพ และน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรเสนอต่อผู้บริหารในระดับคณะและ 
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรให้มีความคุ้มค่าต่อไป  
 ส าหรับในส่วนวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการรูปแบบพิเศษของรัฐภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีอิสระในการบริหารงาน และการด าเนินงานตนเอง ซึ่งงบการเงินของวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 
จะค านวณแยกออกจากของมหาวิทยาลัยจึงไม่มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กค.5.1.2-01 รายงานต้นทุนต่อหลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กค.5.1.2-02 รายงานภาวการณ์มีงานท าและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

กค.5.1.2-03 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาทั้ง 5 มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/
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จุดเด่น 
    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตามหลักสูตรสาขาวิชาให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเพ็ญจนัทร์  หลิมตระกลู ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-80                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

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. 256 5  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1257/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.5.1.3-01) มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยง ระบุคว ามเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง พิจารณาแต่งตั้ ง 
คณะอนุกรรมกรรมการตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2565 โดยมีสาระส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (กนผ.5.1.3-02(1)) 
 1) การพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) (กนผ.5.1.3-02 (2)) 
 2) การพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (กนผ.5.1.3-02 (3))  
 3) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในอนาคต 

และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้ม 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้ 
 - การได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่น้อยลงทุกปี  เนื่องจากรัฐบาลเริ่มที่จะผลักดัน  
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐ แปรสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับมากข้ึน 
 - ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง จากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง  
ทางการเมืองอย่างกว้างขวางและมีการชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนใหวทางการเมืองต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายที่เข้มงวด ได้แก่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศกฎอัยการศึก หรือการบังคับ  
ใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากกลุ่มผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาล  
ในการบริหารประเทศ 
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 - ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา ที่ต้องปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดแรงงานที่สอดคล้อง  
กับนโยบายของรัฐ และสภาพสังคมปัจจุบันประเทศไทยก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนื่องจากอัตราการเกิด
น้อยลง อีกทั้งระบบการรับนักศึกษานอกเหนือจากระบบแอดมิดชั่นกลาง ปัจจุบันนักศึกษามีทางเลือกที่
หลากหลาย เช่น โครงการรับตรง  โควตาพิเศษ และระบบTCAS 5 รอบตามมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ต่างๆ ที่สามารถน าเด็กเข้าสู่ระบบตั้งแต่เนิ่นๆ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันสถานการณ์  
เพราะจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย    
 - 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 ซึ่งพิจารณาจากระดับความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบ
ในระดับสูงต่อมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงฯ จ านวน 5 เรื่อง  
(กนผ.5.1.3-03) คือ  

 1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3. รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
4. การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีของโลกอนาคต 
5. การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5 เรื่อง 
ดังกล่าว และเห็นชอบให้ก าหนดผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
ประธาน เลขานุการ 

1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม ่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการกองกองกลาง 
 

2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และการคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

4. การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีของโลกอนาคต 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคณาจารย์ 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ 

5. การคงอยู่ของนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
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 ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พิจารณาลงนาม และมอบคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ จากผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว โดยเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ชุด ดังนี้   

 1.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่) (กนผ.5.1.3-04 (1)) 

 2.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ) (กนผ.5.1.3-04 (2)) 

 3.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง รายได้ของมหาวิทยาลัย
มีแนวโน้มลดลง ) (กนผ.5.1.3-04 (3)) 

4.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื ่อง การพัฒนาหลักสูตร 
ที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีของโลกอนาคต) (กนผ.5.1.3-04 (4)) 

5.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง การคงอยู่ของนักศึกษา) 
(กนผ.5.1.3-04 (5)) 
 ทั้งนี ้ คณะอนุกรรมการฯ ที ่ได้แต่งตั ้งตามค าสั ่งดังกล่าว จะมีการด าเนินการตาม ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) และการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป (กนผ.5.1.3-05) 
 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.5.1.3-01 
ค าสั่งแต่งต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1257/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สั่ง ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2565 

กนผ.5.1.3-02 (1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวารระบบควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/2565 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 17 มกราคม 2565  

กนผ.5.1.3-02 (2) 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.5.1.3-02 (3) 
ข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กนผ.5.1.3-03 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวารระบบควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2/2565 
เมื่อวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 

กนผ.5.1.3-04 (1) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 606/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่) สั่ง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กนผ.5.1.3-04 (2) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 218/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) สั่ง ณ วันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ 2565 

กนผ.5.1.3-04 (3) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 249/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง)  
สั่ง ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

กนผ.5.1.3-04 (4) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 319/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้เรียน
ในยุคเทคโนโลยีโลกอนาคต) สั่ง ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 

กนผ.5.1.3-04 (5) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 257/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรื่อง การคงอยู่ของนักศึกษา) สั่ง ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2565 

กนผ.5.1.3-05 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) และการวางระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัย มีกระบวนการในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ  
2. มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
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 
 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารและการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ  
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและบริหารจัดจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และบริบทภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ดังนี้ 
  1.1 แผนปฏิบัติราชหารประจ าปีงบประมาณ 
   1.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณไว้ร ้อยละ 80 ซึ ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 
เป้าประสงค์ และดัชนีชี้วัด 68 ดัชนีตัวชี้วัด จ าแนกเป็น  
  - ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคพลระนครพระนคร จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด (กนต.5.1.4-01) 
  -  ตัวชี ้ว ัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มี 32 ดัชนีชี้วัด (กนต.5.1.4-02) 
  1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยยัง
ไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนการปฏิบัติราชการฯ ดังนี้ 
   1.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น 68 ตัวชี้วัด และก าหนดค่าเป้าหมายในการ
บริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2564 มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ร้อยละ 76.47 จึงท าให้ภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
   1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด ดัชนี
ที่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 92.31 ดัชนีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 
7.69 
   2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมณ พ .ศ. 2564 
จ านวน 29 ดัชนีชี้วัด ดัชนีที่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 55.17 ดัชนีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
จ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 44.83 (กนต.5.1.4-03) 
   1.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัต ิราชการประจ าปีงบประมาณไว้ร ้อยละ 80 ซึ ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 
เป้าประสงค์ และดัชนีชี้วัด 68 ดัชนีชี้วัด จ าแนกเป็น 
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  - ดัชนีชี ้ว ัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด  
  -  ด ัชน ีชี ้ว ัดความส า เร ็จตามย ุทธศาสตร ์การจ ัดสรรงบประมาณรายจ ่ายประจ า ปี
งบประมาณ 2565 มีจ านวน 29 ดัชนีชี้วัด (กนต.5.1.4-04) 
  1.3 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 
– 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 
   1.3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
แผนภาพรวมตัวชี้วัดทั ้งปี 68 ตัวชี ้ว ัด เมื ่อพิจารณาไม่นับรวมดัชนีชี ้ว ัดที ่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 24 
ตัวชี้วัดดังนั้นดัชนีชี้วัดจึงสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
   1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 39 ดัชนี
ชี้วัด ซึ่งต้องรายงานผลความก้าวหน้าในรอบนี้ จ านวน 34 ดัชนีชี้วัด ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
19 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.88 ดัชนีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 ดัชนีตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.12 
   2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 29 ดัชนีชี ้วัด ดัชนีตัวชี้วัดมีผลการด าเนินการดังนี้  ดัชนีที่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 5 คิดเป็น 
ร้อยละ 17.24 ดัชนีที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 82.76 (กนต.5.1.4-05) 
   1.3.2 จากการประเมินผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุว ัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย พบว่าความพึงพอใจผู ้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัยจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 78 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 64.98 
และมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 85 
ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 73.38 จากการที่นักศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็น
การตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเป้าประสงค์ที่ 1.4 
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม (กนต.5.1.4-06)  
  1.4 จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลส าเร็จ มหาวิทยาลัย
ย ัง ไม ่บรรล ุว ัตถ ุประสงค์เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ ชื ้อไวร ัสโคโรน่า  (COVID-19)  
จึงท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการบางส่วนได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ชะลอ
การด าเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
การบริหารราชการให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานระยะเวลาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามพันธกิจ
ในการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เสียงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเชื่อมโยงกลยุท ธ์การพัฒนา
และบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2565) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณตามก าหนดส านักงบประมาณและมหาวิทยาลัย
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ได้เสนอรายงานการติดตามเป็นประจ าทุกไตรมาสของปีงบประมาณ 256 4 และปีงบประมาณ 2565 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู ้ความสามารถเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ  
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ (กนต.5.1.4-07 - กนต.5.1.4-09) 

2.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาสติปริมาณการใช้กระดาษลดค่า
กระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสารและที่ส าคัญท าให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น (กนต. 5.1.4-10) 

2.2 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management 
BPM) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management-HRM) มาบูรณาการในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคลเพื่อความเชื่อมโยงทางด้าน
ข้อมูลให้เกิดความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กนต. 5.1.4 -11 - กนต. 5.1.4-12) 

2.3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม / โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัต ิงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเช่น 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน (กนต. 5.1.4-13) 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ าปี 2565”  
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (กนต. 5.1.4-14) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้เสียมหาวิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อตอบสนองต่อความ
คาดหวังและความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษาบุคลากรประชาชนผู้รับบริการหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ
ดังนี้  

3.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยมี
กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือการท างานอย่างมีระบบ อาทิเช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจัดให้มีจุดศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษาหรือที ่เรียกว่า one stop service  
ซึ่งนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว  โดยก าหนดก
ระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญภายใน
เวลาที่ก าหนดอีกทั้งได้รับการบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (กนต. 5.1.4 -15)  

3.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู ้ร ับบร ิการ ใน เรื ่อ งส ิทธ ิต ่า ง  ๆ  เช ่นกระบวนการขั ้นตอนการ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีการขอพระราชทานเพลิงศพ การขอรับบ าเหน็จบ านาญ การขอรับบ าเหน็จ
ตกทอด (กนต. 5.1.4-16 – กนต. 5.1.4-19)  

3.3 การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ จัดให้มีช่องทางในการ
รับความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์จากผู้รับบริการบุคลากรส่วนได้เสีย
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โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนช่องทางต่าง ๆ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหนังสือแจ้งเวียนถึงงาน ในสังกัด
ดังนี้  

1) จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดีหน้า
กองสื่อสารองค์การ (กนต. 5.1.4-20)  

2 )  ม ีช ่อ งทางการร ้อ ง เร ียนจรรยาบรรณและว ิน ัยทาง เว ็บ ไซต ์ของมหาว ิทยาล ัย 
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/Requestintro.aspx (กนต.5.1.4-21)  

3) มีช ่องทางการร้องเร ียนจรรยาบรรณและวิน ัยทางโทรศัพท์สายตรงกองนิต ิการ  
และกองบริหารงานบุคคลวินัยและนิติการเบอร์ 02-665-3743  

4) มีช ่องทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/evaluateOfficer.asp (กนต.5.1.4-22)  

5) มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น แนะน า ค าชม ร้องเรียน ผู้ให้บริการของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลพระนคร https://www.rmutp.ac.th/contact (กนต.5.1.4-23)  

6) มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและ 
ระบบงานทะเบียน http://203.158.144.140/QCur/ (กนต.5.1.4-24)  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวทางผู้
ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย  /  ผู ้ร ับบร ิการทราบถ ึงกระบวนการขั ้นตอนของการด า เน ินการการร ้องเร ียน  
(กนต.5.1.4-25)  

3.4 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปค้นหาหนังสือ  บทความ
งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ https://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx (กนต.5.1.4-26) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
เ พื ่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัต ิหน้าที ่และผลงานต่อเป้าหมายที ่ก าหนดไว้  

โดยความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมถึงแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและ
พัฒนาที่เกิดการบูรณาการถูกน าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมเกิดการ
แพร่หลายถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น  

1) การมีผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา  
ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี  

2) ความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนหรือ  
4) มีผลงานการให้บริการวิชาการเช่นโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น  

(กนต.5.1.4-27) 
5)  มีคณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื ่อขับเคลื ่อน  

หล ักธรรมาภิบาลและจร ิยธรรมของมหาว ิทยาล ัยให ้เป ็น ไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  
(กนต.5.1.4-28) 

 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
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ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู ้ร ับบริการหรือผู ้มีส ่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที ่เปิดเผยได้ตาม
กฎหมายอย่างเสรีและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการท างานไว้ดังนี้  

5.1 ในบางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ใช้วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อเน้น
ความเป็นกลางความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยให้มีตัวแทนของบุคลากรทั้งด้าน
บริหารด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ รวมถึงบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมท า
หน้าที ่ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านวิชาการและด้านบริหารงานให้เกิดความเป็นธรรม  เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร (กนต.5.1.4-29) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กนต.5.1.4-30) 
คณะกรรมการประจ าส านัก (กนต.5.1.4-31) และคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(กนต.5.1.4-32)   

5.2 มหาว ิทยาล ัยฯ จ ัดให ้ม ีการเผยแพร่ข ้อม ูลข ่าวสารต่อสาธารณะเพื ่อ เป ็นการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้งแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกในสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  

5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเพื่อท าหน้าที่สอบทานสาระส าคัญ
ทางการเงินบัญชีความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความ
เสี่ยงและเสนอแนะมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  โดยกรรมการฝ่ายข้างมาก
ประกอบด้วยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีอิสระในการสอบทานและมีความเป็น
กลางตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 3/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
(กนต. 5.1.4-33)  

5.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือวางหลักการ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับการตรวจประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานตามเจตนารมณ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 1152/2564 ลงวันที ่ 1 ตุลาคม 2564  
(กนต.5.1.4-34) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 (กนต.5.1.4 -35) 

5.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2564 และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กนต.5.1.4-36 - กนต.5.1.4-37) 

5.6 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านสมรรถนะการบริหาร เพ่ือเป็นเกณฑ์ประเมินการบริหารงานของคณบดีผู้อ านวยการ
สถาบันส านัก (กนต.5.1.4-38) 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
6.1 ในการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มี

ความเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ตัวแทน
จากบุคลากรทุกประเภททั ้งจากผู ้บร ิหารกลุ ่มว ิชาการและกลุ ่มสนับสนุนวิชาการ  เ พื ่อให ้ต ัวแทน 
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีโอกาสร่วมกันก าหนดตัดสินใจรูปแบบในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสด ิการมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงว ันที ่ 19 มกราคม 2565  
(กนต.5.1.4-39)  

6.2 แต่งตั้งบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อวางหลักการและรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน 
ป.ป.ช. เกี ่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่นในหน่วยงานตาม
เจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 1152/2564 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (กนต.5.1.4-40) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การ
แสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2565  
(กนต.5.1.4-41)  

6.3 ในการเลือกกรรมการสวัสดิการจากคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ได้ตัวแทนของคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เป็นกรรมการสวัสดิการตาม
ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง การคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กนต.5.1.4-42) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจ าเป็นที่จะต้องกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจบางประการไปยังผู้บริหารระดับรองอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อาทิ
เช่น การแต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยส านักงานสื่อสารการตลาด
ผู้อ านวยการกองนิติการ หรือค าสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
กระจายอ านาจโดยมอบอ านาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในช่วงปีการศึกษา 2564 
ดังนี้  

7.1 อธิการบดีมีค าสั ่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วคล่องตัวโดยมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังรองอธิการบดี  
(กนต.5.1.4-43) 

7.2 อธิการบดีมีค าสั ่งมอบอ านาจให้ผู ้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วคล่องตัวโดยมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังผู้ช่วยอธิการบดี 
(กนต.5.1.4-44) 

7.3 อธิการบดีมีค าสั ่งมอบอ านาจให้คณบดี ผู ้อ านวยการสถาบัน / ส านักปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานให้มีความคล่องตัวเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น (กนต.5.1.4-45) 

 
 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  
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การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยจ าต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้อ งชอบธรรมตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ แต่ด้วยสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติงานยิ่งขึ ้น  ซึ ่งมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว ่าด้วยการแต่งตั ้งผู ้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจ าสถาบัน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (กนต.5.1.4-46) 

8.2 ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (กนต.5.1.4 -48) 

8.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ . 2564  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 (กนต.5.1.4-49) 

8.4 ข ้อบังค ับมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว ่าด ้วยการสรรหาผู ้อ านวยการ  
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 (กนต.5.1.4-50) 

8.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยส านักการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 (กนต.5.1.4-51) 

8.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 (กนต.5.1.4 -52) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
การปฏิบัติราชการเพื่อให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติหรือรับบริการอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกันถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู ้รับบริการหรือบุคลากรในสังกัดจึงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดโดยตลอด ดังนี้  

9.1 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่มีการจ ากัดเงื ่อนไขของผู้สมัครในเรื ่องเพศ ถิ่นก าเนิด ภาษา 
ความพิการทางกายหรือการเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยม แต่อย่างใด (กนต.5.1.4 -53)  

9.2 การประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งในต าแหน่ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่มีการ จ ากัด เงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติว่าต้องเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้นถึงจะมีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อได้ (กนต.5.1.4 -54) 

9.3 การจัดสวัสดิการที่จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศคณะกรรมการสว ัสด ิการมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีร าชมงคลพระนครฉบ ับที ่ 1 /2564  
เรื ่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที ่ 11 
สิงหาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับที่ 
2/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 
2) ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 ในประกาศฉบับนี้ก าหนดนิยามค าว่า “ สมาชิกสวัสดิการ” หมายความว่า
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บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยโดยไม่มี
ข้อยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (กนต.5.1.4 -55)  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที ่ต ้องอาศัยมติของคณะกรรมการคณะท างานหรือกลุ ่มบุคคลที ่มี

กฎระเบียบข้อบังคับก าหนดให้ด าเนินการในรูปของมติกลุ่ม  จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องแจ้งกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประชุมลงมติหาข้อยุติหรือข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริม
ให้คณะ / กลุ่มบุคคลต่าง ๆ หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดสิทธิไว้ได้ประชุม
ลงมติหรือหาข้อสรุปตามวาระหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

10.1 ในการเลือกตั ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนต าแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  ซึ่งก าหนด
เกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 1 คน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  และมหาวิทยาลัยฯ จัดให้บุคคลที ่มีสิทธิเลือกตั ้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมใช้สิทธิเลือกตั ้งผู ้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 3 คน เป็นผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียงล าดับตามคะแนนสูงสุดลงไปตามค าสั ่งมหาวิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการส ภา
มหาว ิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 และประกาศ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทน
ต าแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 
 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/ 
 

 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กนต.5.1.4-01) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
(กนต.5.1.4-02) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , หน้าท่ี 7 
(กนต.5.1.4-03) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,  

หน้าท่ี 18  
(กนต.5.1.4-04) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(กนต.5.1.4-05) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,

หน้าท่ี 1,11 
(กนต.5.1.4-06) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,

หน้าท่ี 12 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กนต.5.1.4-07) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
(กนต.5.1.4-08) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
(กนต.5.1.4-09) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี(พ.ศ. 

2560-2574) 
(กนต.5.1.4-10) ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส ์ ( e-doc)  ในระบบสารสนเทศ จากหน้า เว ็บไซต์

มหาวิทยาลัย  https://www.rmutp.ac.th/e-services/ 
(กนต.5.1.4-11) ระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ 

https://bpm.rmutp.ac.th/edu_web/login.dll?mode=init 
(กนต.5.1.4-12) ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

https://hrm.rmutp.ac.th/edu_web/login.dll?mode=init 
(กนต.5.1.4-13) หนังสือกองนโยบายและแผน ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนและ

ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี 2565 และขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 

(กนต.5.1.4-14) หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 0652.19/3422 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564  
(กนต.5.1.4-15) ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
(กนต.5.1.4-16) Flow chat ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจ าปี 
(กนต.5.1.4-17) Flow chat ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอพระราชทานเพลิงศพ 
(กนต.5.1.4-18) Flow chat ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
(กนต.5.1.4-19) Flow chat ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
(กนต.5.1.4-20) ภาพกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารส านักอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กนต.5.1.4-21) หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 

http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx 
(กนต.5.1.4-22) หน้าเว็บไซต์ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/evaluateOfficer.asp 
(กนต.5.1.4-23) หน้าเว็บไซต์ช่องทางการติดต่อเพื่อแสดงความคิดเห็น และน า ต าชม ร้องเรียน  

https://www.rmutp.ac.th/contact 
(กนต.5.1.4-24) หน้าเว็บไซต์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร

และระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
http://203.158.144.140/QCur/ 

(กนต.5.1.4-25) แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(กนต.5.1.4-26) หน้าเว็บไซต์ระบบห้องสมุดออนไลน์  https://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx 
(กนต.5.1.4-27) หนังสือกองนิติการ ท่ี อว.0652.34/030 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งท่ี 2 เรื่องความรักกับ
กฎหมาย 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กนต.5.1.4-28) ค าสั ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลระนคร ที ่ 856/2563 เรื ่อง แต่งตั ้ง

คณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ลงวันที่ 2 กันยายน 
2563  

(กนต.5.1.4-29) 
 

ค าสั ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลระนคร ที่ 669/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2565  

(กนต.5.1.4-30) ค าสั ่งสภามหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงคพลระนคร ที ่  9/2564 เ รื ่อ ง  แต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

(กนต.5.1.4-31) ค าสั ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลระนคร ที ่  732/2564 เรื ่อง แต่งตั ้ง
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564  

(กนต.5.1.4-32) ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 ลงวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2565 

(กนต.5.1.4-33) ค าสั ่งสภามหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงคพลระนคร ที ่ 3/2564 เ รื ่อ งแต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 

(กนต.5.1.4-34) 
 

ค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที ่ 1152/2564 เรื ่อง แต่งตั ้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

(กนต.5.1.4-35) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื ่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันท่ี 26 มกราคม 2565 

(กนต.5.1.4-36) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื ่อง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564  

(กนต.5.1.4-37) นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

(กนต.5.1.4-38) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื ่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 และฉบับ
ท่ี 2 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

(กนต.5.1.4-39) ค าสั ่ง มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีร าชมงคลพระนคร  ที ่ 57 /2565  เ รื ่อ ง  แต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 19 
มกราคม 2565 

(กนต.5.1.4-40) ค าสั ่งมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร ที ่ 287/2564 เรื ่อ ง  แต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตประจ ามหาว ิทยาลัย  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 

(กนต.5.1.4-41) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื ่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันท่ี 26 มกราคม 2565  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กนต.5.1.4-42) ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื ่อง การคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(กนต.5.1.4-43) - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 608/2564 เรื่องมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1433/2564 เรื่องมอบอ านาจให้
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 367/2565 เรื่องมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 599/2565 เรื่องมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

(กนต.5.1.4-44) - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 564/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้
ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2564  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 313/2565 เรื่อง มอบอ านาจให้
ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565  

(กนต.5.1.4-45) - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลระนคร ที่ 1221/2564 เรื่อง แต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานสื่อสารการตลาด ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลระนคร ที่ 1259/2564 เรื่อง แต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้อ านวยการกองนิติการ ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลระนคร ที่ 614/2565 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้อ านวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

(กนต.5.1.4-46) 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจ าสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

(กนต.5.1.4-47) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 

(กนต.5.1.4-48) ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564  

(กนต.5.1.4-49) ข้อบังค ับมหาว ิทยาลัย เทคโนโลยีราชม งคลพระนคร ว ่าด ้วยการสรรหาคณบดี  
พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 

(กนต.5.1.4-50) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ  
พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 

(กนต.5.1.4-51) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยส านักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 

(กนต.5.1.4-52) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กนต.5.1.4-53) - รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 

สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งท่ี 1/2565  
- รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 1/2565 

(กนต.5.1.4-54) - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีคณกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2565 

(กนต.5.1.4-55) - ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับที่ 
1/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564  
- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับที่ 
2/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 

(กนต.5.1.4-56) - ค าสั่งมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ 5 มกราคม 
2565 
- ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 
ลงวันท่ี 17 มกราคม 2565 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานนัท์ ผู้อ านวยการกองนิติการ 
 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมิน การบริหารจัดการ โดยครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน

ท้ัง 10 ประการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีต้ังไว้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  ควรมีโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 
  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Center : KM) ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                    
พระนคร (ศจร.5.1.5-01) และมีโครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ของคณะ (ศจร.5.1.5-02) โครงสร้าง 
การแบ่งงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศจร.5.1.5 -03) เพ่ือก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
        การก ากับติดตามการด าเนินการจัดการความรู้  
        การก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ ด าเนินงานดังนี้ 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล     
ก ากับดูแลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5 -04) โดยมีการมอบนโยบายการด าเนินงาน                          
การจัดการความรู้แก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในโครงการคลินิกความรู้มทร.พระนคร ซึ่งเป็นโครงการของ
ศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-05)  
         การก ากับการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมี จ านวน 29 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
         หน่วยงานระดับคณะ รวม 9 คณะ ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2) คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะบริหารธุรกิจ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7) คณะศิลปศาสตร์  8) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ                                
9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
         หน่วยงานระดับสถาบัน/ส านัก รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) สถาบันภาษา 5) สถาบันสห
วิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 6) สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ   
         หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี รวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานอธิการบดี 2) กองกลาง     
3) กองคลัง 4) กองนโยบายและแผน 5) กองบริหารงานบุคคล 6) กองพัฒนานักศึกษา 7) กองสื่อสารองค์การ      
8) กองวิเทศสัมพันธ์ 9) กองศิลปวัฒนธรรม  10) ส านักประกันคุณภาพ)  
         หน่วยงานเทียบเท่ากอง รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ศูนย์การจัดการความรู้ 2) กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 3) กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 4) ส านักงานตรวจสอบภายใน 
         โดยมีการจัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์        
บริหารจัดการและด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1.5-06)  

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ  
การจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-07)  

- องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ (ศจร.5.1.5-08)  
- แผนการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-09)   
- แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-10)  
โดยมีการเผยแพร่เอกสารข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ KM RMUTP (ศจร.5.1.5-11) 
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การติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบ ด าเนินงานดังนี้ 
- การจัดท าท าเนียบผู้ดูแลเครือข่าย KM RMUTP ในระดับคณะและหน่วยงาน แสดงในเว็บไซต์ KM 

RMUTP  (ศจร.5.1.5-12) เพ่ือการประสานงานและติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้  
- การติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดการความรู้                         

ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-13)  
- จากการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2564 หน่วยงานต่าง 

ๆ มีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบเพ่ิมข้ึน จ านวน 13 เรื่อง (ศจร.5.1.5-14) 
        การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบ    

- การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Manual) (ศจร.5.1.5-15) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะและหน่วยงาน เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
       - การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  ผ่านการจัดกิจกรรม
คัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศจร.5.1.5-16) และ
การจัดท าของที่ระลึกจากศูนย์การจัดการความรู้มอบแก่ผู้ได้รับรางวัล (ศจร.5.1.5-17)  
      - การสร้างเครือข่ายความรู้ภายในหน่วยงาน โดยการจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน                  
นักปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศจร.5.1.5-18) 
       -  การส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยการจัดโครงการต้นแบบ    
การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศจร.5.1.5-19) 
       - การบันทึกวีดิทัศน์ความรู้ จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิ เรื่อง การสร้าง
เสริมประสบการณ์ สู่ความส าเร็จ ของบุคลากรสายวิชาการ (ศจร.5.1.5-20) บุคลิกภาพ ประตูสู่ความส าเร็จ  
(ศจร.5.1.5-21) หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ศจร.5.1.5-22) 
       - การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Happy Brain ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร (ศจร.5.1.5-23)  
       - การจัดท าคลังความรู้ ทะเบียนความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM RMUTP (ศจร.5.1.5-24) และรวบรวมองค์
ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
การจัดการความรู้  
 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        

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

เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/08/planhc.pdf 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/
https://goo.gl/x7Qvpq
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/planhc.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/planhc.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-03 โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน 

เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/Plan-
Res-64.pdf 
 

ศจร.5.1.5-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
เครือข่ายการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/ค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายฯ-65.pdf 

ศจร.5.1.5-05 การถ่ายทอดนโยบาย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้
คณะและหน่วยงานด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ในโครงการคลินิกความรู้มทร.พระนคร 
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/โครงการคลินิกความรู้-มท/ 

ศจร.5.1.5-06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์        
บริหารจัดการและด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร 
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-KM-65.pdf 

ศจร.5.1.5-07 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
มาตรการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2020/10/วิสัยทัศน์-พันธกิจ-64.pdf  
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/05/วิสัยทัศน์-พันธกิจ-งปม2565.pdf 

ศจร.5.1.5-08 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/องค์
ความรู้ที่จ าเป็น-64.pdf  
และ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/05/แผนสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติฯ-งปม2565.pdf 

ศจร.5.1.5-09 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/kmPlan64.pdf 
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/05/แผนการจัดการความรู้-งปม-2565.pdf 

ศจร.5.1.5-10 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/08/plan-KM-25642565-PA.pdf 

ศจร.5.1.5-11 เว็บไซต์ ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km 

ศจร.5.1.5-12 ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่าย KM RMUTP 
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/QScnxR   

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/Plan-Res-64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/Plan-Res-64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายฯ-65.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายฯ-65.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/โครงการคลินิกความรู้-มท/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-KM-65.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-KM-65.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/วิสัยทัศน์-พันธกิจ-64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/วิสัยทัศน์-พันธกิจ-64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/วิสัยทัศน์-พันธกิจ-งปม2565.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/วิสัยทัศน์-พันธกิจ-งปม2565.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/องค์ความรู้ที่จำเป็น-64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/องค์ความรู้ที่จำเป็น-64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/แผนสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติฯ-งปม2565.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/แผนสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติฯ-งปม2565.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/kmPlan64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/แผนการจัดการความรู้-งปม-2565.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/05/แผนการจัดการความรู้-งปม-2565.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/plan-KM-25642565-PA.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/plan-KM-25642565-PA.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km
https://goo.gl/QScnxR
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-13 การก ากับติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน 

ตามเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/08/all-rep-6-9-mon.pdf 

ศจร.5.1.5-14 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้  
(Knowledge Management Manual)  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6 

ศจร.5.1.5-15 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2564  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2022/08/2865KM64.pdf 

ศจร.5.1.5-16 ศูนย์การจัดการความรู้มอบของที่ระลึกจากแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น
ด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/อธิการบดี-มทร-พระนคร-มอบ/ 

ศจร.5.1.5-17 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/1632565-2/ 

ศจร.5.1.5-18 โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/8-7-65/ 

ศจร.5.1.5-19 วีดิทัศน์ความรู้ จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสร้างเสริม
ประสบการณ์ สู่ความส าเร็จ ของบุคลากรสายวิชาการ  
เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/U_SpONbOeuQ 

ศจร.5.1.5-20 วีดิทัศน์ความรู้ จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง บุคลิกภาพ ประตูสู่
ความส าเร็จ  เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/KkgmWE4VwC0 

ศจร.5.1.5-21 วีดิทัศน์ความรู้ จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง หัวใจของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/6EJDvKTWAcE 

ศจร.5.1.5-22 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-
university/happy-brain/ 

ศจร.5.1.5-23 คลังความรู้ ทะเบียนความรู้ในเว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/ 

 
 
 
 
 
 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/all-rep-6-9-mon.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/all-rep-6-9-mon.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/2865KM64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/2865KM64.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/อธิการบดี-มทร-พระนคร-มอบ/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/1632565-2/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/8-7-65/
https://youtu.be/U_SpONbOeuQ
https://youtu.be/KkgmWE4VwC0
https://youtu.be/6EJDvKTWAcE
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/ทะเบียนความรู้/
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จุดเด่น 
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้   เช่น 

เว็บไซต์ eBook รวมถึงการจัดท าคลิปความรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเข้าถึงสื่อความรู้ได้ง่าย  
2. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้กลุ่มวิชาการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาวิชาการ 

และกลุ่มระบบสนับสนุนเพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้คณะและหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทลั 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.ลักขณา  จาตกานนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ 
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5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 
1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  1.1 มีนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย  
ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้าง 
ขวัญก าลังใจ (กบ 5.1.6 - 01) 
 1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ที่ 1288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
(กบ 5.1.6 – 02 ) 
 1.3 มีข้ันตอน (Flow Chart) ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบ 5.1.6 -03 ) 

 2. มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.1 มีการแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการ  
จัดท าแผนฯ ดังกล่าว (กบ 5.1.6 - 04) 
 2.2 มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กบ5.1.6 -05) จ านวน 6 ด้าน  
ประกอบด้วย 
   2.2.1 ด้านวางแผนอัตราก าลัง  โดยมีการบริหารอัตราก าลังโดยวางแผนอัตราก าลังและทบทวน
แผนอัตราก าลั งทุก 4 ปี  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
(กบ 5.1.6- 06) รวมทั้งมี การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (กบ 5.1.6 -07) 
  
   2.2.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร โดยมีการสรรหาผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ 5.1.6 – 08 ) และมีการสรรหา 
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด(กบ 5.1.6 - 09) ส าหรับการสรรหา 
พนักงานราชการเป็นไปตามที่ ส านักงาน ก.พ.ก าหนด (กบ 5.1.6 - 10)  
              2.2.3 ด้านการบรรจุ การจ้างและแต่งตั้งบุคลากร  ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้บริห าร 
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
(กบ 5.1.6 -11) การแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หัวหน้าสาขาวิชา/หมวดวิชา 
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ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามที่หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ 5.1.6 -12) ส าหรับการบรรจุ
บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ 5.1.6- 13) การบรรจุ
พนักงานราชการ เป็นไปตามท่ีส 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 โดยมีแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) และรอบการ
ประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) ของทุกปี (กบ 5.1.6- 18) 
             2.2.6  ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
                    2 . 2 . 6 . 1  แผนการ เ ลื ่อน เ ง ิน เ ด ือน/ค ่า ตอบแทน และค ่า จ ้า งข ้า ร าชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า (กบ 5.1.6-19) 
                    2.2.6.2 แผนการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี (กบ 5.1.6 -20) 
                    2.2.6.3 แผนการด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ (กบ 5.1.6-21)  
                    2.2.6.4 ด้านการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของบุคลากรจากโรงพยาบาล  โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร งานสวัสดิการสงเคราะห์  
งานประกันสังคม งานสวัสดิการการกู้ (กบ 5.1.6 -22) 2.2.6.5 แผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น การคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทให้น าเสนอผลการคัดเลือก ให้
เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด (กบ 5.1.6-23) 
                    2.2.6.5 แผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 
เช่น การคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทให้น าเสนอผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่
ก าหนด (กบ 5.1.6-23) 
                  โ ดยแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 
(กบ 5.1.6- 24) และมีหนังสือแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามแผนฯ โดยจะมีการก า กับ
ติดตามในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) ต่อไป (กบ 5.1.6- 25)            
 

 3. มีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3.1 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  
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ประกอบด้วยการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (กบ 5.1.6 -26)              
 3.2 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2564 – 30 กันยายน 
2564 ประกอบด้วยการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (กบ 5.1.6- 25)    

 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           4.1 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 (กบ 5.1.6- 27) 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้           

                 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจ านวน 12 แผนย่อย 12 ตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้      
                   4.1.1 ด้านวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 299 คน ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละ 100  โดยมีผลการด าเนินงาน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
 

                  4.1.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
                           - การสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 
3 ต าแหน่ง ตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 100  โดยยังไม่ถึงระยะเริ่มเวลาการด าเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                           - การสรรหาบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 299 คน ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 262 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.63 บรรลุเป้าหมาย 
                  4.1.3 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
                          - การบรรจุและจ้างบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 299 คน ตัวชี้วัด  
คือ ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 94.98 บรรลุเป้าหมาย 
                          - การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ  
15 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 120 บรรลุเป้าหมาย 
                  4.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
                          - การไปสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 13 คน  ตัวชี้วัดคือ 
ร้อยละ 30 โดยผลอยู่ระหว่างด าเนินการไปสอบ  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                  4.1.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน)  
โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 941 คน ตัวชี้วัดคือร้อยละ 100 โดยอยู่ระหว่างด าเ นินการ  
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
          4.1.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
                         - การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 941 คน ตัวชี้ วัด คือ ร้อยละ 95 
โดยผลอยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย  



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-105                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

                          - การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 
241 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95 ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลู กจ้างชั่วคราว 
จะต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติงานไว้ส าหรับการพิจารณาให้
เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  โดยผลอยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                          - การด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน คือมีเรื่อง
ร้องเรียนไม่เกิน 2 เรื่อง โดยผลการด าเนินงาน มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 1 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย                    
                          - การจัดสวัสดิการ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 1 ,182  คน ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 1,182  คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย                                      
                          - การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยก าหนด 
ค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 55 รางวัล ตัวชี้วัดคือร้อยละ 50 โดยมีผลการด าเนินงาน 36 รางวัล คิดเป็น  
ร้อยละ 50 บรรลุเป้าหมาย 
 

                     •  การพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
                            1. ตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนคือ  ร้อยละ 26 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 35.96 บรรลุเป้าหมาย 
                            2. ตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้
ในแผนคือ ร้อยละ 25 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 31.79 บรรลุเป้าหมาย 
                            3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนคือ ร้อยละ 70 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 25  ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยวัดความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จ านว  4 แผนย่อย  คือ 
                                 3.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายไว้
ในแผนคือร้อยละ 50 โดยผลอยู่ระหว่างประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                                 3.2 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีพ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนคือ ร้อยละ 70 
มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 59.39 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                                 3.3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ก าหนดค่าเปา้หมายไว้ในแผนคือ 9 ระบบ มีผลการด าเนินงานคือได้ 9 ระบบ บรรลุเป้าหมาย 
                               3.4 แผนพัฒนาการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน
คือ 3 โครงการ มีผลการด าเนินการคือ 2 โครงการ  ไม่บรรลุเป้าหมาย   
             4 .  ร้ อ ย ล ะค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย าลั ย ฯ  
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนร้อยละ 75 โดยจะเก็บผลการประเมินรอบ 12 เดือน ไม่บรรลุ เป้าหมาย                                                                            
 โดยสรุปของผลการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  เป็นดังนี้  

         1. ผลการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด  
             - ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 7  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 58.33 
             - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 41.67  

         2. ผลด าเนินการตามพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 

             - ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 2  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 50 
             - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 50    
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    โดยภาพรวมผลการด าเนินตามแผนฯข้อ 1 และ 2 ท้ังหมดจ านวน 16 ตัวช้ีวัด  
             - ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.25 
             - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 43.75   
  4.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
(กบ 5.1.6- 28) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจ านวน 12 แผนย่อย 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ดังนี้     
             4.2.1 ด้านวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 299 คน ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
                    4.2.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
                           - การสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ                      
3 ต าแหน่ง ตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 100  โดยมีผลการด าเนินงาน 3 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  
                           - การสรรหาบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 299 คน ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 316 คน คิดเป็น ร้อยละ 105.69 บรรลุเป้าหมาย 
   4.2.3 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
                          - การบรรจุและจ้างบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 299 คน ตัวชี้วัด คือ 
ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 บรรลุเป้าหมาย 
                          - การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 32 คน 
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 159.38 บรรลุเป้าหมาย 
                   4.2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดย
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 13 คน  ตัวชี้วัดคือร้อยละ 30 โดยมีผลการด าเนินงาน 10 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 76.92 บรรลุเป้าหมาย 
                   4.2.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน)  
โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 908 คน ตัวชี้วัดคือร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 908 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
  4.2.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
                         - การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 908 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95  
โดยมีผลการด าเนินงาน 884 คน คิดเป็นร้อยละ 97.36 บรรลุเป้าหมาย  
      - การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 
241 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95 ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
จะต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติงานไว้ส าหรับการพิจารณาให้
เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยเมื่อด าเนินการพิจารณาเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวนผู้มี
สิทธิได้รับรางวัล 191 คน  จาก 228 คน คิดเป็นร้อยละ 83.77 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                          - การด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน คือมีเรื่อง
ร้องเรียนไม่เกิน 2 เรื่อง โดยผลการด าเนินงาน มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 4 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย                    
                          - การจัดสวัสดิการ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 1 ,182  คน ตัวชี้วัด คือ  
ร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 1,182  คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย     
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                          - การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยก าหนด 
ค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 55 รางวัล ตัวชี้วัดคือร้อยละ 50 โดยมีผลการด าเนินงาน 36 รางวัล คิดเป็น  
ร้อยละ 50 บรรลุเป้าหมาย 

          •  การพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
               1. ตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนคือ   
ร้อยละ 26  มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 38.26 บรรลุเป้าหมาย 
               2. ตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนคือ ร้อยละ 25 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 34.10 บรรลุเป้าหมาย 
              3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนคือ  
ร้อยละ 70 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 25 บรรลุเป้าหมาย โดยวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 4 แผนย่อย  คือ 
      3.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน
คือร้อยละ 50 โดยผลอยู่ระหว่างประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
                       3.2 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีพ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนคือ ร้อยละ 70  
มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
     3.3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ก าหนดค่า
เป้าหมายไว้ในแผนคือ 9 ระบบ มีผลการด าเนินงานคือได้ 9 ระบบ บรรลุเป้าหมาย 
                       3.4 แผนพัฒนาการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนคือ 3 
โครงการ มีผลการด าเนินการคือ 3 โครงการ  บรรลุเป้าหมาย   
          4. ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนร้อยละ 75 มีผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 77.18 โดยจะเก็บผลการประเมินรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมาย                                                                             
         โดยสรุปของผลการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  เป็นดังนี้  
            1. ผลการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วดั  
              - ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวชี้วัด  คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 
              - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 16.67  
            2. ผลด าเนินการตามพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 4  
ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100 
 โดยภาพรวมผลการด าเนินตามแผนฯข้อ 1 และ 2 ทั้งหมดจ านวน 16 ตัวชี้วัด  
              - ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.50 
             - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.50   

 5. มีการทบทวนการจัดท าแผน-ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
   มีการทบทวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 
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             5.1 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ได้เสนอให้มีการปรับปรุงการด าเนินการของแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแผนที่ 9 แผนการให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี เนื่องจากการให้รางวัลลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปีจะต้องได้รับการ
จ้างและเป็นต าแหน่งที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป จึงท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
การด าเนินงานที่ก าหนด จึงเสนอที่จะปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการน าข้อมูลผลการประเมิน 
ในรอบการประเมินที่ผ่านมา มาก าหนดเป็นแผนการบริหารต่อไป (กบ 5.1.6 - 29)   
              5.2 โดยที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานบุคคล จัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ  
ค่าเป้าหมาย (กบ 5.1.6 -29)     
 6. มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดท าแผน-ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีถัดไป 
   6.1 มีการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (กบ 5.1.6-29)  ดังนี้ 
                      6.1.1 แผนการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี มีการปรับปรุงแผนโดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการน าข้อมูลผลการประเมินในรอบการประเมินที่ผ่านมา มาก าหนดเป็นแผนการ
บริหารต่อไป (กบ 5.1.6 – 30 ) 
                         6.1.2 แผนการด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ มีการปรับปรุงแผนโดยมีการจัดท าหนังสือ 
แจ้งเวียน  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดทางจรรยาบรรณ (กบ 5.1.6 -31) 
                         6.1.3 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีการปรับปรุงการรายงาน
ผลการด าเนินงาน คือ การน าผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 มารายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากผลการพิจารณา
การประเมินต าแหน่งที่สูงขึ้นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะทราบผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(กบ 5.1.6-32)   
  6.2 มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  (กบ 5.1.6 - 33)  ได้ผ่ านการอนุมัติ พิจารณาแผนฯ  
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (กบ 5.1.6- 34)   
 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/ 
 

 

 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ 5.1.6 -01 แจ้งนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กบ 5.1.6 -02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1288/2564  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กบ 5.1.6 -03 Flow Chart  
กบ 5.1.6 -04 ขอข้อมูลการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ 5.1.6 -05 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กบ 5.1.6 -06 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา  
กบ 5.1.6 -07 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 
กบ 5.1.6 -08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2564 
กบ 5.1.6 -09 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพะนคร ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ 5.1.6 -10 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการ
สรรหาพนักงานราชการ และสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  

กบ 5.1.6 -11 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ.ศ.2548 
กบ 5.1.6 -12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2564 
กบ 5.1.6 -13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
กบ 5.1.6-14 ข้อมูลการศึกษาต่อและการสนับสนุนทุนการศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  และ

สายสนับสนุน 
กบ 5.1.6 -15 ข้อมูลการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
กบ 5.1.6 -16 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
กบ 5.1.6 -17 ข้อมูลการพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
กบ 5.1.6 -18 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

กบ 5.1.6 -19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

กบ 5.1.6 -20 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์การได้รับเงินรางวัลลูกจ้าง
ชั่วคราว 

กบ 5.1.6 -21 แผนการปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กบ 5.1.6 -22 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที ่ อว 0652.19 -1693  ลงวันที ่ 9 
มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่บุคลากร
ในสังกัด  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ 5.1.6-23 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท า

คุณประโยชน์ พ.ศ.2553 
กบ 5.1.6-24 มติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั ้งที ่ 9/2564 วันศุกร์ที ่ 11 

มิถุนายน 2564  
กบ 5.1.6-25 แจ้งมติที ่ประชุมอนุมัติแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอให้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

กบ 5.1.6-26 การรายงานผลด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

กบ 5.1.6-27 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กบ 5.1.6-28 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2563 – 30 กันยายน 
2564) 

กบ 5.1.6-29 มติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  ครั ้งที ่ 17/2564 ว ันที ่ 10 
พฤศจิกายน 2564 

กบ 5.1.6-30 แผนการสร้างขวัญก าลังใจให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี  
กบ 5.1.6-31 การส่งค าอุทธรณ์ไปศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยบริษัทเคอรี่ ดิสทรบิวชั่น 

(ประเทศไทย) 
กบ 5.1.6-32 รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
กบ 5.1.6-33 แผนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กบ 5.1.6-34 มติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 8 ธัน วาคม 

2564 
 
จุดเด่น 

1. มีนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมภารกิจของการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกระบวนการจัดท าแผน การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ 
รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 

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 2564 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 และระดับหลั กสูตร 
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 เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง (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 2564 (สปภ.5.1.7-04) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ 
รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

3 .  ก าหนดแผนด า เนิ น ง านด้ านประกั นคุณภาพการศึ กษาภาย ใน  ปี ก า รศึ กษา  2564  
(สปภ.5.1.7-05) 

4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการบันทึกแจ้งเวียนถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ  
(สปภ.5.1.7-06) และการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางระบบ 
Google Meet (สปภ.5.1.7-07) โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2564 ในระดับสถาบัน รองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ 
เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานและการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2564 

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/4949a393.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/84421354.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/81375b1e.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/11a0f9e4.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/24716550.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/92c46839.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/782d8b85.pdf
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2) การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพ  มีการด าเนินการดังนี้   

1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดย
หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกัน
คุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤกษภาคม 2565 (สปภ.
5.1.7-08)  

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.5.1.7-09) มีระบบก ากับติดตามคุณภาพ
ภายใน(IQA-RMUTP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการ
ก ากับติดตามและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง (สปภ.5.1.7-10) 

3 มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ (สป.อว.(สกอ.เดิม))  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น (สปภ.5.1.7-11) 

3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อผู้บริหาร  กองวิชาการและพัฒนาอาจารย์และส านักประกันคุณภาพ  

1. ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2564ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึก
ผลการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับ
คณะ เพ่ือพิจารณา ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 (สปภ.5.1.7-12) 

2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ 
CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา (สปภ.5.1.7-13) และน าผลการ
ประเมินคุณภาพทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ (สปภ.5.1.7-14) และจะน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
น ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/5930de37.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/5930de37.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/6492d51f.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/77a1c17b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/24716550.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/87eaf8f7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/11fcf3b0.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

 
รายการหลักฐาน :  http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.1/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 2564 
สปภ.5.1.7-05, 
สปภ.5.1.7-12 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2564 

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

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565  
สปภ.5.1.7-08 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 

พฤษภาคม 2565 (วาระที่ 4.9) 
สปภ.5.1.7-09 บันทึกขอให้แจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน SAR ประจ าปี

การศึกษา 2564 
สปภ.5.1.7-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) 
สปภ.5.1.7-11 ก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ประจ าปีการศึกษา 2564   
สปภ.5.1.7-13 การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2564 
สปภ.5.1.7-14 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที 12/2565 วาระท่ี 4.6  

  
 
จุดเด่น 
    มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ - - 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/84421354.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/84421354.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/81375b1e.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/81375b1e.pdf
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http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/11a0f9e4.pdf
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http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/782d8b85.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/782d8b85.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/5930de37.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/5930de37.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/6492d51f.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/6492d51f.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
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://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/77a1c17b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/77a1c17b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/87eaf8f7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/87eaf8f7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/11fcf3b0.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65)  
 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.65 ระดับดีมาก 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.59 ระดับดีมาก 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   4.39 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 4.09 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.76 ระดับดีมาก 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.56 ระดับดีมาก 
7.คณะศิลปศาสตร์ 4.03 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.48 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.17 ระดับดี 
10.วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 3.04 ระดับพอใช้ 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 42.76/10=4.28 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. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.20 คะแนน 4.28 4.28 
 

 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.2/univ/ 
 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.2-01 ตารางแสดงคะแนน 10 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/#/evd/2564/5.2/univ/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/9466ebee.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 2564 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. โดยมอบหมายให้คณะและหน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ (กวพ.) มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่ งผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ โดย กวพ. ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกในการก ากับและติดตามการด าเนินงานหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มจัดท าร่างหลักสูตร จนกระทั่งเสนอหลักสูตรเพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณา ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้  

1.1 เมื่อคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าร่างหลักสูตรแล้ว จากนั้นจึงส่ง
หลักสูตรมาให้ กวพ. ตรวจในเบื้องต้น และเชิญเจ้าหน้าที่ กวพ. ผู้ดูแลหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์
หลักสูตรด้วย โดยคณะจะต้องปรับแก้หลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร 

1.2 เมื่อหลักสูตรผ่านการวิพากษ์แล้ว คณะจะต้องส่งหลักสูตรมาให้ กวพ. ตรวจอีกครั้งหนึ่ง  
โดยเจ้าหน้าที่ กวพ. จะพิจารณาความถูกต้องของแบบฟอร์ม มคอ.2 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในเบื้องต้น 
คณะจะต้องปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ กวพ. และส่งหลักสูตรเข้าที่ประชุมขับเคลื่อนวิชาการและงาน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาต่อไป 

1.3 เมื่ อ เจ้ าหน้าที่  กวพ.  พิจารณาความถูกต้องของหลักสูตรในเบื้ องต้น เรียบร้อยแล้ ว  
จึงประสานงานคณะเพ่ือน าเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร (กวพ.
5.3-1-01) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ผู้มี
ความรู้ด้านหลักสูตร พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ สป.อว.
ก าหนด และตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.4 เมื่อคณะได้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงาน
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ กวพ. จะประสานงานกับคณะเพ่ือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ 
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(กวพ.5.3-1-02) เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของประเทศมากขึ้น 

1.5 หลังจากผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ และคณะได้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการแล้ว เจ้าหน้าที่ กวพ. จะประสานงานกับคณะเพ่ือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(กวพ.5.3-1-03) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

1.6 เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว คณะต้องส่งไฟล์หลักสูตรฉบับสมบูรณ์มายัง 
กวพ. โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO เพ่ือให้ สป.อว.พิจารณา 

1.7 หลังจากที่หลักสูตรได้รับความเห็นชอบและมีการด าเนินการหลักสูตรแล้ว กวพ. ได้ก ากับติดตาม
การด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นตามไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดท าแบบฟอร์มการก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะในด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (กวพ.
5.3-1-04) และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

2. ส านักประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการก ากับติดตาม การด าเนินการประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ
และมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน (สปภ.5.3-1-05) และจัดท าเป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2564 (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
เกี่ยวข้อง 3) คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (สปภ.5.3-1-
07) 

2.3 ถ่ายทอดนโยบายและการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังคณะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยมีบันทึกแจ้งเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี
การก ากับให้คณะด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (สปภ.5.3-1-08) และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ครั้งที่1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (สปภ.5.3-1-09) เพ่ือแจ้งนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงาน ทบทวนและพิจารณาการเก็บข้อมูล/ผลการประเมิน/แบบส ารวจ ตามตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูต ร 
และระดับคณะ/สถาบัน ที่เก่ียวข้อง ประจ าปีการศึกษา 2564 

2.4 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน โดย
หน่วยงานแจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ไปยังระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งต้องมีการทวนสอบข้อมูล

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/8503dee6
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/275c9e8d
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/75eb3be9
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/75eb3be9
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/182c0d8d
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/38bbcb90
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พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน มีการก ากับข้อมูลผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA-RMUTP) http://iqa.rmutp.ac.th/ (สปภ.5.3-1-10) 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

จากข้อที่ 1 ในทุกขั้นตอน มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมีการก ากับติดตาม ดังนี้ 

1.ระดับมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร (กวพ.5.3-1-01) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ด้านหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ สป.อว.ก าหนด 

2. คณะกรรมการสภาวิชาการ (กวพ.5.3-1-02) ท าหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กวพ.5.3-1-03) ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 

4. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กวพ.5.3-2-01) มีหน้าที่ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการด าเนินงาน
หลักสูตรของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามบริบทของแต่ละคณะ 

โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรใหม่ จ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตร
ปรับปรุง จ านวน 20 หลักสูตร และมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จ านวน 43 ฉบับ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้ว 

5. คณะกรรมการก ากับติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผล
การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2564 เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (สปภ.5.3-2-02)  

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 

 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/75eb3be9
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ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรและหัวหน้า

สาขาวิชารับผิดชอบก ากับติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีก าหนด 
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 

 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยลงทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร และคณะ โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 1,041,942,000 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) 

- ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Intellectual Repository) เป็นระบบ
รวบรวมงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/file/plan/2563/action-plan-2564.pdf
https://www.rmutp.ac.th/e-services/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx
https://repository.rmutp.ac.th/
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- 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)  
  4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ พบว่าจากการก ากับติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2564 ได้น าเสนอผลการประเมินตนเอง (SAR) เบื้องต้น ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑ์ สป.อว. ปีการศึกษา 2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบม.) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (สปภ.5.3-4-01) 

1. ระดับหลักสูตร จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยจ านวน 
6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ จ านวน 59 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ตามที่ สป.อว. ก าหนด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.49 อยู่
ในระดับพอใช้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในระดับ
สถาบัน) 

2. ระดับคณะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวนทั้งสิ้น 9 คณะ  
1 วิทยาลัย ประกอบด้วยจ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนผลการบริหารงานของคณะ  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในระดับสถาบัน) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับดี  
โดยแยกเป็นรายคณะ ดังนี้ 

 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2564 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.39 4.65 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.58 4.59 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.93 4.39 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.46 4.09 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.43 4.76 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.54 4.56 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.51 4.03 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.60 4.48 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.43 4.17 

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/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/44b23348.pdf
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คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2564 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
10.วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 2.48 3.04 

ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลี่ยรวมทุกคณะ) 4.28 
 
ส านักประกันคุณภาพ ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (สปภ.5.3-4-02) และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2565 (สปภ.5.3-4-03)  

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
(สปภ.5.3-4-04) ในวารที 4.12 และครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (สปภ.5.3-4-05) วาระที่ 4.15 
ได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ สป.อว. ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยได้มอบ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้น าข้อเสนอแนะที่
ประชุมมาปรับปรุงการด าเนินงานของระดับหลักสูตร 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 2564 มีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
2562 2563 2564 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
(59 หลักสูตร) 

3.33 3.40 3.49 ระดับพอใช้ 

ผลการบริหารงานของคณะโดยรวม  
(9 คณะ)+(1วิทยาลัย) 

4.35 4.40 4.28 ระดับดี 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/759326c9.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/77f8c374.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/688ee03b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/78d612f5.pdf
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  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนครมีการจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 59 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 40 หลักสูตร  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 7 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 
หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
             ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 59 
หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.49 (กวพ.5.3-6-01) 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.3/univ/ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กวพ.5.3-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร 
กวพ.5.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
กวพ.5.3-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กวพ.5.3-1-04 รายงานการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
สปภ.5.3-1-05 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สปภ.5.3-1-06 เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 
สปภ.5.3-1-07, 
สปภ.5.3-2-02 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร 

สปภ.5.3-1-08 บันทึกแจ้งเวียนเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สปภ.5.3-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สปภ.5.3-1-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP) 
กวพ.5.3-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สปภ.5.3-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มทร.พระนคร 
สปภ.5.3-3-02 ระบบสารสนเทศ E-Services 
สปภ.5.3-4-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2565 วาระท่ี 4.9 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/5.3/univ/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/8503dee6.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/275c9e8d.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/75eb3be9.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/75eb3be9.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/182c0d8d.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/38bbcb90.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/38bbcb90.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
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/2022/08/44b23348.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.3-4-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565 วาระท่ี 4.6 
สปภ.5.3-4-03 วาระท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2565 พิจารณาผลประเมินระดับหลักสูตร และคณะ 
สปภ.5.3-4-04 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วาระท่ี 4.12 
สปภ.5.3-4-05 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระท่ี 4.15 
กวพ.5.3-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
จุดเด่น 
 การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด าเนินการโดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียจากภายนอก เช่น สถานประกอบการ ผู ้ใช้บัณฑิต รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อให้
หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย และตอบโจทย์ผู้ใช้
บัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การด าเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส าคัญ และด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Learning (OBE) 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Learning (OBE)  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน 
 

นางสาวรุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ ์
นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและพฒันาคณาจารย์ 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/759326c9.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/09/77f8c374.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/688ee03b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/78d612f5.pdf


 ส่วนท่ี  4  สรุปและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน            4-1                                                              

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สป.อว.    

 
สรุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส่วนที่ 4 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สป.อว.    

4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 
 

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 

2563 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2564 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล
ด าเนิน
งาน 

คะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต    
  

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
     (ผลลัพธ์)  

3.40 (ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

ทุกหลักสูตร) 
3.20 คะแนน 

205.88/59 = 
3.49 คะแนน 

3.49  

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก (ปัจจัยน าเข้า) 

4.58 
ร้อยละ 30  

(3.75 คะแนน) 
213.50 ร้อยละ

41.42 
5.00  

515.50 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) 
2.71 

ร้อยละ 30 
(2.50 คะแนน) 

171 ร้อยละ 
33.17 

2.76  
515.50 

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 4.14   4.25 ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย    
  

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
      (ปัจจัยน าเข้า) 

4.63 3.50 คะแนน 40.95/10 = 4.10 4.10  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

4.31 3.20 คะแนน 43.61/10 = 4.36 4.36  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.65   4.49 ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ    
  

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00   5.00 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2563 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2564 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล
ด าเนิน
งาน 

คะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
  

  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  (กระบวนการ) 
5.00 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 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) 4.40 4.20 คะแนน 42.76/10  = 4.28 4.28  
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ  (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ  

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.80   4.76 
ระดับดี
มาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.54   4.54 
ระดับดี
มาก 
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ตารางที่ 4.2 แสดงวิเคราะห์ผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ( 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 3.88 5.00 3.49 4.25 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.10 5.00 4.36 4.49 การด าเนินงานระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.28 4.76 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวม 3.95 5.00 4.04 4.54 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ระดับดี
มาก 

ระดับดี   

* หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลกัสตูรทุกหลักสูตร    
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

ผลการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น  
59 หลักสูตรจ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรเฉลี่ย รวมทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.49
คะแนน โดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 
515.50 คน ปฏิบัติงานจริง 504.50 คน ลาศึกษาต่อ  11 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 41.42  
และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 33.17 มหาวิทยาลัยมีการบริการนักศึกษาด้านวิชาการ 
และวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม/ โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 1 
เท่ากับ 4.25คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก การบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับดีมาก ผลการบริหารจัดการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ใน
ระดับพอใช้  
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จุดเด่น 
   มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
จุดที่ควรพัฒนา 
   จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น  

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.49 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย อยู่ในระดับดีมาก  
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมถึงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

จุดเด่น 
   มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา มีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียด แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะและชุมชน 

 

จุดเด่น 
  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทางในการบริการวิชาชีพ ซ่ึงเป็นที่ต้องการของชุมชน 
และตลาดแรงงาน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
  น าข้อมูลจากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาด าเนินการจัดการความรู้ หรือต่อยอดไปสู่งานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียด แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบและด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
แนวทางเสริมจุดเด่น 
   น าองค์ความรู้ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกิดความแพร่หลายต่อสาธารณชน 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.76 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการได้แก่ การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระ
งาน 7 ด้าน และกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการ
บริหารงานของคณะ อยู่ในระดับดี 

 

จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารในการก ากับติดตามผลการประเมิน ผลการบริหาร ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้สามารถตรวจสอบและพัฒนาระบบการบริหารได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
จุดที่ควรพัฒนา  
   การด าเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Learning (OBE) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ส่วนที่ 1. รายงานการก ากับมาตรฐาน 

 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินการด้านการก ากับกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตร 
ทั้งหมด จ านวน 59 หลักสูตร พบว่า 
 - หลักสูตรผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน 59 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100% 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 - หลักสูตรไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน  0   หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ   0  
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
ส่วนที่ 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา :(ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ท า
ให้บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวัง)  

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

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯก าหนดดังนี้  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

2. จัดตั้งหน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาระบบและการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักคือท าหน้าที่ อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากหน่วยงานศูนย์กลางที่มหาวิทยาลัยแล้ว ในระดับคณะยังมีหน่วยงานประกันคุณภาพ เพ่ือ
ท าหน้าที่ประสานงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพชอง
มหาวิทยาลัย 
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3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าเป้าหมายในทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับตามตัวบ่งชี้
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

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

     1) ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 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 

 2.) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
 นอกจากผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งสอดคล้องและสะท้อนผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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 2.1) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 27 รางวัล *ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 
2565* (กพศ.2.1.1-01) 

2.1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและเป็นที่      
พ่ึงของสังคม 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมตามอัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ 
สู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ส่งผลให้การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนน 4.19 (คะแนนเต็ม5) อยู่ในระดับมาก และร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี   ที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.60 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 
มิถุนายน 2565) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการจ้าง
งานของผู้ประกอบการ มีผลกระทบต่อสถิติการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา (กพศ.2.1.2-01) 
 2.1.3 ผู้เรียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
          - กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ด าเนินการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อ “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” เปิดรับลงทะเบียน            
ให้นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ รัชกาลที่ 9 
(กพศ.2.1.3-01)   
 2.1.4 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าต่อต้านสิ่งผิด (อยู่ในสังคมอย่างก่อประโยชน์) 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม / 
โครงการเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง / กล้าต่อต้านสิ่งผิด ยกตัวอย่าง เช่น 
        - โครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่           
27 มีนาคม – 1 เมายน 2565โดยมีกิจกรรมการเลือกตั้งผู้น านักศึกษา ได้แก่สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย โดยให้นักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีใช้สิทธิในการเลือก
สโมสรนักศึกษา เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือเลือกประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ 
(กพศ.2.1.4-01) 
                  - ราชมงคลพระนครส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมการสัมมนา “สร้างเสริมความรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มทร.พระนคร 
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “สร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในสถานศึกษา" ณ ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา บี 1 - 2 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร (กพศ.2.1.4-02) 
 

 

 

เอกสารหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ. 2.1.1-01) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร 

(กพศ.2.1.2-01) รายงานการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
(กพศ.2.1.3-01) กิจกรรม “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
(กพศ.2.1.4-01) “กิจกรรมเลือกตั้งผู้น านักศึกษา” ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการ

ด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
(กพศ.2.1.4-02) ราชมงคลพระนครส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมการสัมมนา “สร้างเสริมความรู้ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา 
 

2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการด าเนินงานวิจัยในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ                      
โดยการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม และยังเป็น
กลไกส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย และยังเป็น
การสร้างองค์ความรู้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสะสมความรู้และพัฒนาต่อยอดความรู้ของนักวิจัยให้มีศักยภาพมากขึ้น                      
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ เพื่อน างานวิจัย
ไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพัฒนา
จริยธรรมในมนุษย์ การส่งเสริมให้งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            
ทั้งนี้ ยังต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและ มีคุณภาพดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความ
ต้องการของพ้ืนที่ สังคม ชุมชน ก่อให้ผลกระทบสูงต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสทางการแข่งขันของ
สังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถของประเทศสู่การแข่งขัน ให้สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 มีโครงการวิจัยที่ตอบผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม จ านวน 16 
โครงการ กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม  

ข้อมูลประกอบการรายงาน เช่น 
- ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการตอบโจทย์การพัฒนา ประเทศ

กับแผนการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม   

- ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจ า (ข้อมูลย้อนหลัง อย่างน้อย 3-5 ปี)    
- จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

(ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3-5 ปี) 
- ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่มีความ สอดคล้องกับบริบทของ

มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี)  
 

เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 
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1. ข้อมูลหลักฐานส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=17454 
 

2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่มีเครือข่าย  
ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก โดยมีแนวทางพัฒนา
ระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือเสริมสร้างการให้บริการวิชาการ 
เพ่ือน าผลการบริการวิชาการไปขยายผลเชิงพาณิชย์ และเป็นการบูรณาการความรู้ด้านบริการวิชาการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการบริการวิชาการที่การน าใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม จ านวน 12 โครงการ 
เพ่ือสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและ เอกชน และเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ 

 
ข้อมูลประกอบการรายงาน เช่น 

- ผลการบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้ โดย
สามารถน าผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

- ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา ที่เป็นการสร้าง
คุณค่าสามารถน ามาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- กิจกรรม หรือ โครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร   
เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/เอกสารเผยแพร่/แผนปฏิบัติราชการ/ 

2. ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

2.4)  ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 มหาวิทยาลัยมีผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม มีระบบและกลไก การอนุรักษ์                 
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น มีการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมออนไลน์ และเพ่ือการเผยแพร่พัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนแก่นักศึกษา 
 กองศิลปวัฒนธรรม จึงมีบทบทและหน้าที่ในการประสานการบริหารจัดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                 
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด พันธกิจและมาตรการของ
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะ
ทั้ง 9 คณะ กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง กองสื่อสารองค์การ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักพระราชวัง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) กรมการศาสนา                    
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วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดนรนาถสุนทริการาม วัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร                     
(หลวงพ่อวิริยังค์) เป็นต้น 
 
 โดยมีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือจากคณะท้ัง 9 คณะ  
ในคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันก าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง รวมท้ังหน่วยงานภานนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) กรมการศาสนา วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดนรนาถสุนทริการาม วัดโสมนัสราช
วรวิหาร วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร (หลวงพ่อวิริยังค์) เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้
บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตามแผน เพื่อให้เกิดผลดังนี้ 
 1. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ ผ้าไทย   
ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 วัน รวมท้ังจัดให้มีการประกวดผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจ าปี มีการมอบรางวัลในวันสถาปนา  
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นขวัญก าลังใจให้ผู้ท่ีแต่งกายผ้าไทย และเป็นการส่ง เสริมและอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญา
เกี่ยวกับผ้าไทยและการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย 
 2. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุน และสืบสาน การจัดกิจกรรม                 
สืบสานประเพณีและวันส าคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
วันสงกรานต์ และกิจกรรมวันเข้าพรรษา เป็นต้น 
 3. เผยแพร่กิจกรรมการสาธิตศิลปวัฒนธรรมด้านการแกะสลักผักผลไม้ ศิลปะงานใบตองดอกไม้สด อาหาร
และขนมไทย การจัดตกแแต่งดอกไม้ ในงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 4. สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีงานท า และยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมกับส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และ
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  โดยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีคราม
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์ และหัวข้อ การพิมพ์ถุงผ้ารักษ์โลกด้วยบล็อกผักผลไม้ เทคนิคการแกะสลักผักผลไม้ 
เทคนิคการท าให้สีติดทนทาน รวมถึงเทคนิคการมัดย้อม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
แบบพาณิชย์ และได้ไปบริการสังคมในโครงการ Creative Young Disigner Season 2 ร่วมกับเจ้าของโครงการ 
คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในด้านของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและพัฒนาชุมชน 
 5. มีการปรับกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจัดกิจกรรมผสมผสานกันในรูปแบบ Onsite และ 
Online โดยจัดท าเป็นวิดีทัศน์ อาทิ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันมาบูชา กิจกรรม  
วันวิสาขบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเว้นระยะห่าง  
ทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

  ข้อมูลประกอบการรายงาน เช่น 
  - รายงานผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 
  - รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 
 1. เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th/ 
 2. เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ 
 3. เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น http://www.itfd.rmutp.ac.th/ 
3.) แผนการด าเนินงานปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 

จากการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทีม่ีผลด าเนินการยังไมบ่รรลุเป้าหมาย มาทบทวนกลยุทธ์เพื่อหามาตรการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ และมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน พร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 

1. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาหลักสูตร 

2. ทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการขอจด/ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัต ร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า) โดยมีแนวทางของการเอื้อประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในการน าผลงาน
ที่ได้ในแต่ละปีสู่การขอจด/ขึ้นทะเบียน และน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเป้าสู่การเป็นอุดมศึกษาในกลุ่ม
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

4. มีมาตรการบริหารจัดการกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

 
4.) แนวทางการพัฒนาการด าเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจ าปี เช่น 

1. มหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันในด้านการพัฒนาคณาจารย์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมจ านวน
คณาจารย์ที่มีก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน  
ทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
ข้อก าหนดในการท าผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างก าลังใจ แด่คณาจารย์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือรองรับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อการให้บริการ ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยการส่งบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรม เพ่ือเป็นตัวแทนสิทธิบัตร (เพ่ิมเติม) 

4. ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคม ให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน เกิดการจัดกิจกรรมที่สร้างรายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จัดกิจกรรมให้เกิดองค์ความรู้แก่หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน และประชาชนที่สนใจ 

http://cul.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.itfd.rmutp.ac.th/
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:  SAR  ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สป.อว.    

5. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เพ่ือก ากับ ติดตาม พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีแผนที่ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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: SAR  ปีการศึกษา2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ์ สป.อว. 

ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงาน

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2564 
-   ผลการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  (Improvement  Plan) 
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: SAR  ปีการศึกษา2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ์ สป.อว. 
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: SAR  ปีการศึกษา2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ์ สป.อว. 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2564

Set No ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั

วทิยาลยั
การ
บรหิาร
แหง่รฐั

คณะครุ
ศาสตร์

อตุสาหกรร
ม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวล

ชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธรุกิ

จ

คณะ
วทิยาศาสต
รแ์ละ

เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศ
าสตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกร
รมศาสตร์
และการ

คณะ
อตุสาหกรร
มสงิทอ
และ

1 1 จํานวนหลักสตูรทเีปิดสอนทังหมด 59 1 8 1 9 10 4 15 5 3 3
1 2 - - ระดับปรญิญาตรี 47 0 6 1 7 8 4 10 5 3 3
1 3 - - ระดับ ป.บัณฑติ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 - - ระดับปรญิญาโท 6 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0
1 5 - - ระดับ ป.บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 - - ระดับปรญิญาเอก 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
1 7 - - จํานวนศนูยจ์ัดการศกึษานอกสถานทตีังทังหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 จํานวนหลักสตูรทจีัดการเรยีนการสอนนอกสถานทตีัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 - - ระดับปรญิญาตรี 0 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 0
2 11 - - ระดับปรญิญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 - - ระดับ ป.บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 - - ระดับปรญิญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมดทกุระดับการศกึษา 10,671 13 516 1,103 1,496 3,895 463 1,790 805 353 237

3 15 - - จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - -  ระดับ
ปรญิญาตรี 10,222 0 344 1,103 1,419 3,788 463 1,710 805 353 237

3 16 - - จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - -  ระดับ ป.
บัณฑติ 168 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0

3 17 - - จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - -  ระดับ
ปรญิญาโท 220 0 4 0 63 89 0 64 0 0 0

3 18 - - จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - -  ระดับ ป.
บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 19 - - จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - -  ระดับ
ปรญิญาเอก 61 13 0 0 14 18 0 16 0 0 0

4 20 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมด รวมทังทปีฏบิัตงิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ 515.5 3 32.5 27 67 79.5 61.5 111 78.5 28.5 27

4 21 - - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทปีฏบิัตงิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 6 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1

4 22 - - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทปีฏบิัตงิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 296 0 18.5 18 53 50.5 22 53 51.5 15.5 14

4 23 - - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทปีฏบิัตงิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 213.5 3 13 9 13 29 39.5 57 25 13 12

4 24 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่งอาจารย์ 344.5 1 24.5 15 37 50.5 36.5 77 59.5 20.5 23

4 25 - - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีม่มตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 6 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1

4 26 - - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีม่มตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 216.5 0 15 13 31 37.5 12 40 41.5 14.5 12

4 27 - - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีม่มตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 122 1 8.5 2 5 13 24.5 36 16 6 10

5 - 5



ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2564

Set No ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั

วทิยาลยั
การ
บรหิาร
แหง่รฐั

คณะครุ
ศาสตร์

อตุสาหกรร
ม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวล

ชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธรุกิ

จ

คณะ
วทิยาศาสต
รแ์ละ

เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศ
าสตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกร
รมศาสตร์
และการ

คณะ
อตุสาหกรร
มสงิทอ
และ

4 28 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ 160 0 8 11 26 29 25 31 19 8 3

4 29 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 30 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 77 0 4 5 20 13 10 12 10 1 2

4 31 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 83 0 4 6 6 16 15 19 9 7 1

4 32 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 10 2 0 1 3 0 0 3 0 0 1

4 33 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 34 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 5 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0

4 35 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1

4 36 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 37 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีี
วฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 38 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีี
วฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 39 - - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีี
วฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 40 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรแยกตามวฒุกิารศกึษา 282 3 39 10 42 42 20 67 26 15 18
5 41 - - ระดับปรญิญาตรี 0 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 0
5 43 - - ระดับปรญิญาโท 148 0 23 8 27 26 5 26 17 6 10
5 44 - - ระดับ ป.บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 - - ระดับปรญิญาเอก 134 3 16 2 15 16 15 41 9 9 8

5 46 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทมีดีํารงตําแหน่งทาง
วชิาการ 282 3 39 10 42 42 20 67 26 15 18

5 47 - - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทไีม่มตีําแหน่ง
ทางวชิาการ 176 1 27 5 21 25 11 41 22 8 15

5 48 - - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทมีตีําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตรจารย์ 94 0 12 4 17 17 9 22 4 7 2

5 49 - - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทมีตีําแหน่ง
รองศาสตรจารย์ 10 2 0 1 2 0 0 4 0 0 1

5 50 - - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทมีตีําแหน่งศา
สตรจารย์ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

5 - 6



ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2564

Set No ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั

วทิยาลยั
การ
บรหิาร
แหง่รฐั

คณะครุ
ศาสตร์

อตุสาหกรร
ม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวล

ชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธรุกิ

จ

คณะ
วทิยาศาสต
รแ์ละ

เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศ
าสตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกร
รมศาสตร์
และการ

คณะ
อตุสาหกรร
มสงิทอ
และ

6 51 จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจําหลักสตูร 199 1 29 19 57 4 8 27 24 23 7

6 52
- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์
ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการ
ระดับชาติ

88 0 21 3 16 1 1 21 16 9 0

6 53

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์
ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการ
ระดับนานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดับชาตทิไีม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอ

10 0 5 1 0 1 0 2 1 0 0

6 54 - - ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 55 - - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ท ี2 48 1 2 8 24 1 1 0 4 5 2

6 56

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิไีม่อยูใ่นฐานขอ้มูล
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแ

16 0 0 4 4 0 0 3 2 1 2

6 57

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิปีรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําห

23 0 1 1 9 1 6 1 1 0 3

6 58 - - ผลงานไดร้ับการจดสทิธบิัตร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6 59 - - ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทไีดร้ับการประเมนิ
ผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 60 - - ผลงานวจิัยทหีน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติ
วา่จา้งใหด้ําเนนิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 61 - - ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทคีน้พบใหม่
และไดร้ับการจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 62 - - ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทไีดร้ับการ
ประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0

6 63
- - ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทผีา่นการ
พจิารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทาง
วชิาการแตไ่ม่ไดน้ํามาขอรับการประเมนิตําแหน่ง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 64
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนงึ หรอืผา่นสอื
อเิลคทรอนกิส ์online

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 65 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

5 - 7



ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2564

Set No ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั

วทิยาลยั
การ
บรหิาร
แหง่รฐั

คณะครุ
ศาสตร์

อตุสาหกรร
ม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวล

ชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธรุกิ

จ

คณะ
วทิยาศาสต
รแ์ละ

เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศ
าสตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกร
รมศาสตร์
และการ

คณะ
อตุสาหกรร
มสงิทอ
และ

6 66 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

6 67 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 68 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 69 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6 70
- - จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ปรญิญาเอกทไีดร้ับการอา้งองิในฐานขอ้มูล TCI 
และ Scopus ตอ่จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูร

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 71 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีังหมด 3,215 0 162 224 409 1,415 100 446 281 84 87

7 72 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีตีอบแบบสํารวจ
เรอืงการมงีานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศกึษา 2,890 0 157 192 373 1,249 99 399 261 75 85

7 73
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีไีดง้านทําภายใน 1
 ปีหลังสําเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผูท้ปีระกอบ
อาชพีอสิระ)

1,746 0 96 109 226 772 63 246 165 50 36

7 74 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีปีระกอบอาชพีอสิระ 293 0 10 34 64 82 8 21 20 12 41

7 75 จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีมีงีานทํา
กอ่นเขา้ศกึษา 182 0 13 6 17 107 0 31 5 1 2

7 76 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีมีกีจิการของ
ตนเองทมีรีายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 10 0 1 0 2 5 0 1 1 0 0

7 77 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีศีกึษาตอ่ระดับ
บัณฑติศกึษา 31 0 2 0 4 10 1 9 2 2 1

7 78 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีอีปุสมบท 8 0 1 2 0 3 0 2 0 0 0
7 79 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีเีกณฑท์หาร 22 0 4 1 1 6 0 6 3 0 1

7 80
เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้ําเร็จการศกึษา
ระดับปรญิญาตรทีไีดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ
 (คา่เฉลยี)

16,659 0 14,771 18,728 15,448 15,840 15,228 21,686 16,407 16,022 15,813

7 81
ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทมีี
ตอ่ผูส้ําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ 
TQF เฉลยี (คะแนนเต็ม ๕)

4.19 0 4.19 4.25 4.26 4.23 4.13 4.02 4.29 4.12 4.23

8 82
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ําเร็จ
การศกึษาในระดับปรญิญาโททไีดร้ับการตพีมิพห์รอื
เผยแพร่

36 0 0 0 17 7 0 12 0 0 0

8 83 - - จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทมีกีารตพีมิพใ์น
ลักษณะใดลักษณะหนงึ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8 84 - - จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดับชาต ิ 18 0 0 0 6 7 0 5 0 0 0

5 - 8



ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2564

Set No ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั

วทิยาลยั
การ
บรหิาร
แหง่รฐั

คณะครุ
ศาสตร์

อตุสาหกรร
ม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวล

ชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธรุกิ

จ

คณะ
วทิยาศาสต
รแ์ละ

เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศ
าสตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกร
รมศาสตร์
และการ

คณะ
อตุสาหกรร
มสงิทอ
และ

8 85

- - จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอื
ในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิไีม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการอดมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑ

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

8 86 - - ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 87 - - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการที
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ท ี2 14 0 0 0 9 0 0 5 0 0 0

8 88

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทไีม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางว

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8 89

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทปีรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดับนานาน
ชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 90 - - ผลงานทไีดร้ับการจดสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 91
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนงึ หรอืผา่นสอื
อเิลคทรอนกิส ์online

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 92 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 93 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 94 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 95 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 96 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 97 - - จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท
ทังหมด (ปีการศกึษาทเีป็นวงรอบประเมนิ) 41 0 0 0 19 22 0 0 0 0 0

9 98
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ําเร็จ
การศกึษาในระดับปรญิญาเอกทไีดร้ับการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร่

4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

9 99 - - จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดับชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2564

Set No ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั

วทิยาลยั
การ
บรหิาร
แหง่รฐั

คณะครุ
ศาสตร์

อตุสาหกรร
ม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวล

ชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธรุกิ

จ

คณะ
วทิยาศาสต
รแ์ละ

เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศ
าสตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกร
รมศาสตร์
และการ

คณะ
อตุสาหกรร
มสงิทอ
และ

9 100

- - จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอื
ในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิไีม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการอดมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 101 - - ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 102 - - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการที
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ท ี2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

9 103

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทไีม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางว

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 104

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทปีรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดับนานาน
ชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 105 - - ผลงานทไีดร้ับการจดสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 106
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนงึ หรอืผา่นสอื
อเิลคทรอนกิส ์online

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 107 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 108 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 109 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 110 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 111 - - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 112 - - จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก
ทังหมด (ปีการศกึษาทเีป็นวงรอบประเมนิ) 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

10 113 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ (FTES) 10,745.72 21.6 614.21 802.89 1,098.90 3,066.36 1,070.94 1,106.84 2,534.29 257.31 172.38
10 114 - - ระดับอนุปรญิญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 115 - - ระดับปรญิญาตรี 10,176.55 0 246.02 802.89 1,014.14 3,021.58 1,070.94 1,057 2,534.29 257.31 172.38
10 116 - - ระดับ ป.บัณฑติ 364.19 0 364.19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 117 - - ระดับปรญิญาโท 149.9 0 4 0 67 42.98 0 35.92 0 0 0
10 118 - - ระดับ ป.บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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10 119 - - ระดับปรญิญาเอก 55.08 21.6 0 0 17.76 1.8 0 13.92 0 0 0

11 120 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบัน 27,090,100 0 460,000 2,021,050 4,438,200 2,004,100 7,950,900 820,000 440,000 8,840,850 115,000

11 121 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 24,966,000 0 460,000 2,021,050 4,438,200 320,000 7,950,900 820,000 0 8,840,850 115,000
11 122 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 123 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2,124,100 0 0 0 0 1,684,100 0 0 440,000 0 0

11 124 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 17,249,644 0 3,421,760 0 1,098,600 0 0 9,345,704 1,543,580 1,200,000 640,000

11 125 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,706,064 0 3,421,760 0 1,098,600 0 0 9,345,704 0 1,200,000 640,000
11 126 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 127 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 1,543,580 0 0 0 0 0 0 0 1,543,580 0 0

11 128 จํานวนอาจารยป์ระจําทปีฏบิัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู ้ลาศกึษาตอ่) 505 3 31 26 64 79.5 61.5 110 77.5 26.5 26

11 129 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 358 0 31 26 64 13 61.5 110 0 26.5 26
11 130 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 131 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 147 3 0 0 0 66.5 0 0 77.5 0 0

11 132 จํานวนนักวจิัยประจําทปีฏบิัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู ้ลาศกึษาตอ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 133 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 134 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 135 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 136 จํานวนอาจารยป์ระจําทลีาศกึษาตอ่ 11 0 2 1 3 0 0 1 1 2 1
11 137 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10 0 2 1 3 0 0 1 0 2 1
11 138 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 139 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 140 จํานวนนักวจิัยประจําทลีาศกึษาตอ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 141 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 142 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 143 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 144
บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการ
ระดับชาติ

153 0 20 4 16 13 0 76 15 9 0

12 145 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 127 0 20 4 16 2 0 76 0 9 0
12 146 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 147 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 26 0 0 0 0 11 0 0 15 0 0
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12 148

บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจากการประชมุวชิาการ
ระดับนานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดับชาตทิไีม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดมศึ

20 0 2 1 0 9 5 2 1 0 0

12 149 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10 0 2 1 0 0 5 2 0 0 0
12 150 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 151 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 10 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
12 152 ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิัตร 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 153 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 154 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 155 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 156 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ท ี2 51 1 3 13 13 9 0 1 4 5 2

12 157 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 39 0 3 13 13 2 0 1 0 5 2
12 158 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 159 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 12 1 0 0 0 7 0 0 4 0 0

12 160

บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิไีม่อยูใ่นฐานขอ้มูล
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผล

21 0 0 6 4 0 1 3 3 1 3

12 161 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18 0 0 6 4 0 1 3 0 1 3
12 162 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 163 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

12 164

บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิปีรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับ

37 0 3 2 8 1 17 2 1 0 3

12 165 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 35 0 3 2 8 0 17 2 0 0 3
12 166 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 167 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
12 168 ผลงานไดร้ับการจดสทิธบิัตร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 169 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 170 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 171 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12 172 ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทไีดร้ับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 173 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 174 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 175 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 176 ผลงานวจิัยทหีน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาตวิา่จา้งใหด้ําเนนิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 177 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 178 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 179 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 180 ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทคีน้พบใหม่และ
ไดร้ับการจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 181 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 182 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 183 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 184 ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทไีดร้ับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 12 0 0 4 5 3 0 0 0 0 0

12 185 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
12 186 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 187 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

12 188
ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทผีา่นการพจิารณา
ตามหลักเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแต่
ไม่ไดน้ํามาขอรับการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 189 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 190 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 191 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 192
จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนงึ หรอืผา่นสอือเิลคทรอนกิส ์
online

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 193 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 194 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 195 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 196 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12 197 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 198 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 199 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 200 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ใน 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
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12 201 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
12 202 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 203 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 204 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 205 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 206 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 207 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 208 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซยีน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12 209 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 210 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 211 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 212 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

12 213 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12 214 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 215 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 - 14
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.จัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและผลส าเร็จในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ท้าทายและสามาถส่งผลไปถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้ 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
     จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (ปีการศึกษา 
2565-2569) โดยจะด าเนินการก าหนด
เป้าหมายและผลส าเร็จในแตล่ะตวับ่งช้ีให้มี
ความท้าทาย เพื่อให้สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ

กายภาพ 
 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร ์ 
และการน าไปปฏิบัติ  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และคณะอนุกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ (เพิ่มเตมิ) 
3. ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT รวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นบริบทในการจัดท าแผนการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมหาวิทยาลัยมีแผนด าเนินการ
จัดท ากรอบแผนพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 ในเดือนมกราคม 2565  
หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และการน าไปปฏิบตัิ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เพิ่มเติม) 
4. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1/2564 
5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 2/2564 
6. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
7. รายงานการตอบแบบสอบถามการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร เพื่อจดัท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) 
8. หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท า (ร่าง) แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการในด้านต่าง ๆ รองรับการด าเนินการหลังจากผ่านสถานการณ์ COVID-19 เพ่ือเป็นการทดแทนหรือเพ่ิมเติม 
ในส่วนของการด าเนินการที่ไม่สามารถท าได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
- จัดท ามาตรการรองรับการด าเนนิงาน
หลังจากผ่านสถานการณ์  
COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่
สามารถท าได้ในระยะเวลาทีผ่่านมา 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ

กายภาพ 
 

 
 
 
 
 
- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครได้ตระหนักถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาฯ  
โดยมมีาตรการรองรับการด าเนินงานหลังจากผา่นสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 
1. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรที่ตดิเช้ือ จ านวน 1,000 บาท 
2. การท าประกันภยัคุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 ส าหรับนักศึกษา 
   และมหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการความเสีย่งสถานการณ์ COVID-19 
 
หลักฐาน 
1. ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 2/2564 
2. ประกันภัยคุม้ครองการติดเชื้อ COVID-19 
3. รายงานผลการปฏิบตัิตามแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. 2564 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านงานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของอาจารย์ในแต่ละรอบการ
ประเมินตามเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผล 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลดา้นงาน

สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาดิจิทัล 

 
 
 

- ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านงานสอน งานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สูร่ะบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 
หลักฐาน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การเช่ือมโยงฐานข้อมูลดา้นงานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สู่ระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.จัดท าแผน ปรับปรุงกฎระเบียบและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท าชุดวิชา หรือการอบรมระยะสั้น เป็นต้น เพ่ือการupskill/reskill ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า และ
บุคคลภายนอก 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
     มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งส านักการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ด้วยวิธ ี 
reskill/upskill/newskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วง
วัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในช้ันเรียน 
และหลักสตูรอบรมระยะสั้นท่ีมีการรับรอง
สมรรถนะหรือสะสมหน่วยกิตในธนาคาร
หน่วยกิต (credit bank) สามารถเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ onsite และระบบ online แบบ  
e-learning Anyone Anywhere and 
Anytime โดยมุ่งเนน้กลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนา
ตนเอง อาทิ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และ
ประชาชนท่ัวไป 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
2. การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
จ านวน 2 ครั้ง 
 
หลักฐาน 
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1419/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning)   
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
2.ด าเนินการพัฒนาระบบและช่องทางการสร้างกิจกรรมกับเครือข่ายศิษย์เก่า และการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการให้

มหาวิทยาลยัด าเนินการจัดกจิกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
กับศิษย์เก่า 
 
 

2. สร้างช่องทางการประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารแก่ศิษยเ์ก่า เช่น ไลน์ เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. รายงานผลความต้องการใหม้หาวิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า 
2. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพันธ์และสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม 
2. จ านวนช่องทางในการประประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษยเ์ก่า มากกว่า 3 ช่องทาง 
 
หลักฐาน 
1. https://job.rmutp.ac.th/#!/ 
2. https://m.facebook.com/alumni.rmutp/ 
3.https://m.facebook.com/theAssociationofBangkokCommercialAlumni/ 
4.https://www.facebook.com/groups/568911840403419 
5.https://www.facebook.com/groups/1590262991145588 
 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/alumni.rmutp/
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 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1. การทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากร 

- ทบทวนการก าหนดนโยบายการ     
สนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพือ่ประกอบ             

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ) 
    

2. การสร้างมาตราการเร่งรดั 
- ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า  

   แผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ) ตามนโยบายที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- มีการก ากับตดิตามให้หน่วยงาน 
รายงานผลการสอบตามแผน 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ 

 
- ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 
 

- ผู้อ านวยการ 
กองวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ 

ปีการศึกษา             
พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ) ดังนี้  

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีการทบทวนการก าหนดนโยบายการสนบัสนุนทุนการศึกษา               
จากนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มาก าหนดเป็นนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักฐาน 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการก าหนดนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษา   

          นโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปี             
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565  (เอกสารแนบ 1) 
https://drive.google.com/file/d/1gmO801qFw2E1vDJN-LMDkgxRnB2npLAH/view?usp=sharing 
 

2. มีหนังสือให้หน่วยงานด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาตอ่) ตามนโยบายทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการก ากับตดิตามใหห้น่วยงานรายงานผลการสอบตามแผนฯ 
หลักฐาน 

- มีหนังสือ ที่ อว 0652.19/3251 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร             
(ศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 2) 

https://drive.google.com/file/d/1A5CDUttyp5sMCbo3XxBp8g5t_fd5CRXq/view?usp=sharing 
- มีหนังสือ ที่ อว 0652.19/2201 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอให้รายงานผลการสอบตามแผนพัฒนา 

บุคลากร (ศึกษาต่อ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 3) 
https://drive.google.com/file/d/1VwSpXgVPYbx3e2lPszDK3hUHyxKSi_jA/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1gmO801qFw2E1vDJN-LMDkgxRnB2npLAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A5CDUttyp5sMCbo3XxBp8g5t_fd5CRXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VwSpXgVPYbx3e2lPszDK3hUHyxKSi_jA/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
3. การสร้างแรงจูงใจ (ต่อ) 

-  จัดสรรทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของ
บุคลากร 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
ร้อยละ 30 ของบุคลากรที่อยู่ในแผนพัฒนา
บุคลากร (ศึกษาต่อ) ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 ท่ีสอบผ่านและศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.มีการจัดสรรทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 25 คน                      
ซึ่งมีผลการด าเนินงานท่ีสอบผ่านและศึกษาต่อ จ านวน 16 คน (เอกสารแนบ 4) 
หลักฐาน  
https://drive.google.com/file/d/1vGghXNrcs5ifH01zdaM52-KRbJVONr7O/view?usp=sharing 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีบุคลากรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
ที่สอบผ่านและศึกษาต่อ จ านวน 16 คน จากจ านวนผู้ที่อยู่ในแผนท้ังหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00  
 
หลักฐาน 
         (เอกสารแนบ 4) 
https://drive.google.com/file/d/1vGghXNrcs5ifH01zdaM52-KRbJVONr7O/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1vGghXNrcs5ifH01zdaM52-KRbJVONr7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vGghXNrcs5ifH01zdaM52-KRbJVONr7O/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
       1. ทบทวนแผนการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ในการส ารวจข้อมูล 
ของผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 
   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร มีนโยบายผลักดันในด้านการพัฒนา
คณาจารย์ในมิตติ่างๆ รวมถึงการเพิ่มจ านวน
คณาจารย์ที่มีก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อก าหนดในการ
ท าผลงานวิชาการตลอดจนสรา้งก าลังใจ แด่
คณาจารย์ในการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

 
- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจข้อมูลและรายงานข้อมูลผู้ที่มีคณุสมบัติในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการประจ าปี  
หลักฐาน 
1. รายงาผลข้อมลูผู้ที่มีคณุสมบตัิในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

 
- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

หลักฐาน (ต่อ) 
2. แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
2. ระเบียบเกีย่วกับการจ่ายเงินสนบัสนุน
ส าหรับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีนโยบายผลักดันในด้านการพัฒนาคณาจารย์
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มจ านวนคณาจารย์
ที่มีก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  โดยการจดั
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดในการ
ท าผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างก าลังใจ 
แด่คณาจารย์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

 
- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

การด าเนินงาน (ต่อ) 
2. มหาวิทยาลัยได้มรีะเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผูซ้ึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  
พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยยื่นค าเสนอขอรับ 
การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพร้อมด้วยผลงานทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

3. มหาวิทยาลัยมีการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ แบบผสมผสาน ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 
2565  
หลักฐาน 
1. ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 

 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-25 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

 
- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

หลักฐาน (ต่อ) 
1. ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-26 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

 
- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

2. มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสมัพันธ์ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดสีร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับบุคลาการสายวิชาการ 
 
หลักฐาน  
1. ภาพแสดงผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในเว็บไซต์ กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  
 

 
 

 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-27 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ด าเนินการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ก าหนดการสร้างมาตรการเร่งรัดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

 
- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

หลักฐาน  
2. ภาพแสดงผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในเว็บไซต์ ผา่น Facebook กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย ์
 

 
 

 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
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5-28 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
    มหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์ใน
แต่ละหลักสูตร เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพในด้านการเรียนการสอน และการ
พัฒนาหลักสตูรทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและพัฒนา

คณาจารย์ 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการด าเนินงาน 
ก ากับ ติดตามการพัฒนาทักษะ 
ทางวิชาชีพของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
หลักฐาน 
รายงานการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์ทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-29 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.พิจารณาช่องทางการกระจายข่าวสารและการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
สร้างช่องทางการประชาสมัพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารนักศึกษาผ่านสารสนเทศที่ทันสมัย 
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มโีทรศัพท์มือถือใช้
งาน กองพัฒนานักศึกษาสร้างช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน ไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีเมล
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
   กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าท่ีหลักในการ
พัฒนานักศึกษา และการให้บริการสวัสดิการแก่
นักศึกษา การปรับปรุงระบบบริการ หรือช่อง
ทางการให้บริการให้มคีุณภาพอยู่ในระดับทีผู่้ใช้
มีความพึงพอใจหรือสามารถเข้าถึงได้หลาย
ช่องทาง ก็คือความสามารถในการสะท้อนความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการต้องมีความรวดเร็วในการ
รับรู้ข้อมลูความพึงพอใจของนศ.ท่ีมีต่อระบบ
บริการ ซึ่งในปัจจุบันพบได้ว่าผู้ใช้บริการ หรือ
นักศึกษามักใช้ช่องทางในการสะทอ้นความ
คิดเห็นตา่ง ๆ ออกมาผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น  
เฟซบุ๊ก  ทวิตเตอร์ ไลน์ และอื่นๆ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการด าเนินงาน 
  กองพัฒนานักศึกษามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่าน ไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีเมลมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนช่องทางการกระจายข่าวสารและการให้บริการแก่นักศึกษา มากกว่า 3 ช่องทาง 
 
 
 
หลักฐาน 
1.อีเมลมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th 
2. http://std.rmutp.ac.th/a/1/ 
3.https://www.rmutp.ac.th/796460 
4.https://www.facebook.com/DSD.Rmutp 
 
 
 
 
 
 

http://std.rmutp.ac.th/a/1/
https://www.rmutp.ac.th/796460
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5-30 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.พิจารณาช่องทางการกระจายข่าวสารและการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
ที่เกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา ดังนั้น ถ้าผูใ้ห้บริการ
สามารถรับรูค้วามคิดเห็นที่มีต่อระบบบริการ
ผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดยีได้กจ็ะสามารถ
รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ หรือค าติชมทีร่วดเร็ว ที่
สามารถน าไปสู่กระบวนการปรบัปรุงระบบ
บริการได้  สิ่งส าคัญที่สดุของการให้บริการ คือ 
การตอบสนอง บุคลากรต้องมีความเต็มใจใน
การช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความรู้
ความสามารถท่ีตรงกับการบริการนั้น การเอาใจ
ใส่ให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ โดยการสื่อสาร 
ไปยังผู้เข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่ง
จะส่งผลต่อความมั่นใจในหน่วยงาน และองค์
ความรู้ของผู้ให้บริการที่แสดงออกต่อการ
บริการท าให้ผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่นในการ
บริการที่ ได้รับ รวมทั้งการบูรณาการการ
ให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา   
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.พัฒนาอาจารย์ทุกท่านให้ได้รับใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับการพัฒนาระบบการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เพื่อโอกาสการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยตาม
หลักมาตรฐานสากล 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดต้ังค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2. เชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกให้ค าปรึกษา

การเตรียมความพร้อมและแนวทางการตรวจ
ประเมินมาตรฐานการขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ (Pre-Audit) 

3. ท าบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

4. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหลักเกีย่วกับ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

5. จัดอบรมสร้างความรู้และความเขา้ใจใน
เรื่องจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ให้กับอาจารย์
และนักวิจัย 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน 
1.มีการด าเนินงานจัดตั้งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการไว้
ว่า “หากผลงานวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าวิจัยในคนหรือในสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลกัฐานแสดงอนุญาต
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยของสถาบันที่มีการด าเนินการแล้ว โดยมีการจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ภายใน
มหาวิทยาลยัฯให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เง่ือนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทางจริยธรรมการวิจัยที่เป็น
สากล ดังนี ้
     1.1 จัดท าข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ พ.ศ. 2565 
     1.2 จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ …. / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 2.มีการด าเนินการขอความอนุเคราะห์การตรวจเยี่ยมและให้ค าปรึกษางานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการให้ค าปรึกษา การวางแนวทางการด าเนินงาน และตรวจ
ประเมินความพร้อมของหน่วยงาน ตามมาตรฐานการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Pre Audit)  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.พัฒนาอาจารย์ทุกท่านให้ได้รับใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับการพัฒนาระบบการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เพื่อโอกาสการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยตาม
หลักมาตรฐานสากล 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 3. มหาวิทยาลัยฯมีการ ด าเนินการขอความอนุเคราหะ์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU) ระดับภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร. 
4. มหาวิทยาลัยฯ มีการให้การสนบัสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหลักเกีย่วกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้มีการพัฒนาโดยส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเกี่ยวกับจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังน้ี 
     4.1 การอบรมจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ส าหรับอาจารย์และนกัวิจัย วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
     4.2 โครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดโครงการฝึกบรมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับ
อาจารย์และนักวิจัย จ านวน 1 โครงการ คือโครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.พัฒนาอาจารย์ทุกท่านให้ได้รับใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับการพัฒนาระบบการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เพื่อโอกาสการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยตาม
หลักมาตรฐานสากล 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

หลักฐาน 
1.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)พ.ศ.2560 
2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 347/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ พ.ศ. 2565 
4. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี …. / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
5. บันทึกขอความอนุเคราะหต์รวจเยี่ยมและให้ค าปรึกษางานจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์
6. บันทึกขอความอนุเคราะหร์่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระดับภูมิภาค 
7. รายงานผลการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการ “ความส าคัญของจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.ส่งเสริม สนับสนุนการขอจด/ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า) โดยมีแนวทางของการเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่
อาจารย์ในการน าผลงานที่ได้ในแต่ละปีสู่การขอจด/ขึ้นทะเบียน และน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเป้าสู่การเป็นอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดท าร่างประกาศ การจดอนสุทิธิบัตร จาก
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพื่อคนรุ่นใหม่ของนักศึกษา 
2. จัดท าคู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
3. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ จัดอบรม 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร 
4. ส่งเจ้าหน้าที่สถาบันวิจยัและพัฒนา อบรม
ตัวแทนสิทธิบัตรเพิ่มเตมิ 
5. ของบเพื่อจัดอบรมการยกร่างค าขอจด
ทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ์และอนุ
สิทธิบัตรแก่นักวิจัยทีส่นใจและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
6. สนับสนุนเงินรางวัลสนับสนุนผลงานท่ีไดร้ับ
การจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน 
   1. มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจดอนุ
สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร โครงการสง่เสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ของนักศึกษา พ.ศ. …. เพื่อ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนผลงานของนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี ให้ได้รับความคุ้มครองผลงานในการจดทะเบยีนทรพัย์สินทางปัญญา 
   2. มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการ จัดท าคู่มือส าหรับ 
การจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา และขั้นตอนการขอรับและใหบ้ริการยื่นจดสิทธิบตัร /อนสุิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลยั ให้ไดร้ับการบริการรปูแบบออนไลน์ (เว็บไซต์ RMUTP) โดยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 
   3. มหาวิทยาลัย ด าเนินการสนบัสนุน อาจารย์ นักวิจัย ในดา้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังนี ้
     3.1 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา  
     3.2 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน ส าหรับการให้บริการด้านการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา เพื่อให้ค าปรึกษา 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานทรพัย์สินทางปัญญา  
     3.3 ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการการยกร่างค าขอสิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
   4. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ รองรับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อการให้บริการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเป็นตัวแทนสิทธิบัตร (เพิ่มเติม) จ านวนโครงการอบรม 1 โครงการ คือ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) จัดโดย กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.ส่งเสริม สนับสนุนการขอจด/ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า) โดยมีแนวทางของการเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่
อาจารย์ในการน าผลงานที่ได้ในแต่ละปีสู่การขอจด/ขึ้นทะเบียน และน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเป้าสู่การเป็นอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
   5. ก าหนดจัดอบรมโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวจิัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการยกร่างค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ให้แก่นักวิจัยที่สนใจและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง ในปีงบประมาณ 2566 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
หลักฐาน 
   1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เรื่อง การจดอนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โครงการส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ของนักศึกษา พ.ศ. …. 
   2. คู่มือ / ข้ันตอนการขอรับและให้บริการ  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
   3. สื่อ ข่าว ประชาสัมพันธ์ งานทรัพย์สินทางปัญญาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยฯ ส าหรบั
ให้บริการงานทรัพยส์ินทางปัญญา 
   4. รายงานผลการด าเนินโครงการ“การยกร่างค าขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ”์  
   5. แบบเสนอขอโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   6.มหาวิทยาลัยมีประกาศหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาที่มี (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยอาจบูรณาการร่วมกับโครงการบริการสังคม หรือโครงการหารายได้ของหน่วยงานที่
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดประชุม หารือการบรูณาการต่อยอด

ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอื่น 

2. ประชาสมัพันธ์และจดัเก็บข้อมลูความ
ต้องการน าทรัพย์สินทางปญัญาจากอาจารย์
สู่เชิงพาณิชย ์

3. ส่งผลงานเขา้ร่วมเครือข่ายทรัพย์สนิทาง
ปัญญา IP Fair 

 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการส่งบุคลากร สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั TRIUP Fair 2022 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการบูรณาการต่อยอดทรพัย์สินทาง
ปัญญาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น  
2. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูลความต้องการน าทรัพย์สินทางปัญญาจากอาจารย์สู่เชิง
พาณิชยผ์่านทางห้องสมุดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ 
3.มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการส่งผลงานเข้าร่วม เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair จ านวน 1 ผลงาน 
หลักฐาน 
1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022       
2. ห้องสมุดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ https://sites.google.com/view/rmutinnovation/home 
3. รายชื่อผลงานเข้าร่วมเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
4.พัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในทุกมิติ เพ่ือได้ผลประโยชน์สูงสุดจากผลการวิจัยที่ได้ในแต่ละปี เช่น ข้อก าหนดระดับการเผยแพร่ที่สูงขึ้นตามแหล่งงบประมาณ/ยอดเงินสนับสนุน 
(การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) การเผยแพ่ในวารสารของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ ฉบับ การเผยแพร่หรือจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานนักศึกษา 
(เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย) โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชื่อแรก เป็นต้น 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย 
ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ท้ังนี้ สวพ.มีแนวทาง
ในการด าเนินการ ดังนี ้
1. รวบรวมและวิเคราะห์การเผยแพร่ผลงานวิ
จันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 เพื่อให้
ทราบถึง 
   1.1 จ านวนโครงการวิจัยที่รับการตีพิมพ์/
เผยแพรภ่ายใต้การจัดสรรงบประมาณ 
   1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ไมไ่ดด้ าเนินการ
ตีพิมพ์/เผยแพรภ่ายใต้การจัดสรรงบประมาณ 
 
 
    

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน 
1.จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์/เผยแพรภ่ายใต้การจัดสรรงบประมาณ  
2. มีการจัดท าประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และหลักเกณฑ์ระดับการเผยแพรผ่ลงาน ดังนี้  

2.1(ร่าง)หลักเกณฑ์งบประมาณและผลผลิตเชิงวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ววน.) ส าหรับทุนสนับสนุนมลู 

งานฐาน(Fundamental Fund) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.3 ประกาศ 

หลักฐาน 
1. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ  
2.1 (ร่าง) หลักเกณฑ์งบประมาณและผลผลิตเชิงวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ววน.) ส าหรับทุนสนับสนุนมลูงานฐาน (Fundamental Fund) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.3 ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2564  
3.มหาวิทยาลัยมีประกาศหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
4.พัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในทุกมิติ เพ่ือได้ผลประโยชน์สูงสุดจากผลการวิจัยที่ได้ในแต่ละปี เช่น ข้อก าหนดระดับการเผยแพร่ที่สูงขึ้นตามแหล่งงบประมาณ/ยอดเงินสนับสนุน 
(การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) การเผยแพ่ในวารสารของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ ฉบับ การเผยแพร่หรือจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานนักศึกษา 
(เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย) โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชื่อแรก เป็นต้น 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
2. ปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑร์ะดับการ
เผยแพรผ่ลงาน (บทความวิจยั) ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากแหล่งทุน 
อาทิ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเผยแพร่ผลงาน (ววน.) และกองทุน
เพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นต้น 
3. การด าเนินการด้านสิทธิบัตร มกีาร
ด าเนินการไปตามข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา
ข้อที่2 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
5.ส่งเสริมให้แต่ละคณะได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกัน 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1 .  ร วบ ร วม ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย น อ ก ที่
มหาวิทยาลัยมีการด า เนินการร่วมในอดีต 
ย้อนหลัง 3 ปี  
2. ศึกษาและหาข้อมูลรายละเอียดรวมถึ ง
ข้อก าหนดของแหล่งทุนภายนอก นอกเหนือ
แหล่งทุนภายนอกที่เคยด าเนินการ เช่น กองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 
3. แจ้งเวียนให้นักวิจัย ในการเข้าถึงแหล่งทุน
ภายนอก จัดท าเป็นรูปแบบประกาศเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก ใน 7 
PMU และนอกเหนือ 7 PMU 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. มขี้อมูลแหล่งทุนภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
2. มีการศึกษารายละเอียดข้อมลูแหล่งทุนภายนอก เช่น แหล่งทุน สป.อว. และแหล่งทุน สวทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ให้กับหน่วยงานท้ัง 9 คณะ และนักวิจัยได้รับการสนับสนุน 
ทุนวิจัย ภายใต้โครงการ แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผูม้ีศกัยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล เพื่อ
ปฏิรูประบบการพัฒนาก าลังคนของประเทศ จ านวน 9 โครงการ 
4. จัดท าเอกสารสรุปแหล่งทุนวิจยัภายนอก ใน 7 PMU และนอกเหนือ 7 PMU 
 
หลักฐาน 
1. สรุปข้อมูลแหล่งทุนภายนอกท่ีมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
2. สรุปข้อมูลแหล่งทุนภายนอก หน่วยงาน 7 PMU และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3. ประกาศเปดิรับข้อเสนอโครงการวิจัย  
4.หนังสือประชาสมัพันธ์เปิดรับข้อเสนองบประมาณภายนอก 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ก าหนดแนวทางเพ่ือการสนับสนุนงานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม เพ่ือให้สามารถยืนยันการสร้างผลงานได้ในแต่ละปีแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้
อาจบูรณาการต่อเนื่องจากผลงานวิจัย งานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สู่การหารายได้ (เชิงพาณิชย์) หรือบูรณาการสู่หลักสูตรให้มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ และ/หรืองานบริการ
สังคมท่ีวัดผลส าเร็จได้ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
   1. ก าหนดแนวทางการจัดตั้งกองทุนบริการ
วิชาการแก่สังคม ส าหรับสนับสนนุงานบริการ
วิชาการ และงานบริการสังคม  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
   2. ส่งเสริมงานคลินิกเทคโนโลยใีห้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ กลุม่ผูส้นในเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน 
OTOP ผู้ประกอบการ SMEs อันจะน าไปสู่
การเพิ่มรายได้ ลดรายจา่ย และ พัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
    

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานในปีการศึกษา 2565 
หลักฐาน 
- 
ผลการด าเนินงาน 
   ด าเนินการจัดท าโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมงานคลินิกเทคโนโลยีให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ดังนี ้
- 19 เมษายน 2565 น าอาจารย์จากท้ัง 9 คณะ ให้ค าปรึกษา ส ารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในต าบลเกาะ
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อน าผลการส ารวจดังกล่าวไปเป็นโจทย์ในการจัดท าข้อเสนอโครงการต่อไป 
- 8 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมการบรรยายและอบรมในหัวข้อ “แนวทางการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และการจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนประจ าปี พ.ศ. 2566” และวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการฉบับย่อ (Project 
brief) แก่อาจารย์และนักวิจัยจากท้ัง 9 คณะ 
หลักฐาน 
- ผลการด าเนินงานโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
- Facebook คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ก าหนดแนวทางเพ่ือการสนับสนุนงานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม เพ่ือให้สามารถยืนยันการสร้างผลงานได้ในแต่ละปีแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้
อาจบูรณาการต่อเนื่องจากผลงานวิจัย งานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สู่การหารายได้ (เชิงพาณิชย์) หรือบูรณาการสู่หลักสูตรให้มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ และ/หรืองานบริการ
สังคมท่ีวัดผลส าเร็จได้ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
      3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ให้ได้รับงบประมาณเพิม่ขึ้น เกิดการจัด
กิจกรรมทีส่ร้างรายได้ให้แก่มหาวทิยาลัย  
ได้แก่ จัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น จัดกิจกรรม
ให้เกิดองค์ความรู้แก่หน่วยงานหรอืองค์กร
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน และประชาชนท่ี
สนใจ 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หรือ 
ปีการศึกษา 

2564 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
   อาจารย์/นักบริการวิชาการ ด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2565 จ านวน 12 โครงการ 
หลักฐาน 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2565 จ านวน 12 โครงการ 
- ผลการด าเนินโครงการ 12โครงการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
     จัดท าแผนการเผยแพร่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้ากับพันธกิจต่าง ๆ ให้หลากหลายช่องทางเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และการรับรู้ของประชาคม 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
   กองศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 1 เพื่อจัดท า
แผนการเผยแพรบู่รณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัตศิาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัเข้ากับพันธกิจต่าง ๆ ท้ังของกอง
ศิลปวัฒนธรรมและคณะให้หลากหลาย
ช่องทางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการ
รับรู้ของประชาคม เช่น 
1. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 
2. เว็บไซต์ กองศิลปวัฒนธรรม 
3. Youtube กองศิลปวัฒนธรรม 
4. เผยแพรผ่่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน 
   มีแผนการเผยแพร่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วน าแผน
ดังกล่าวมาด าเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยมีการรวบรวม จัดท า และเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
Facebook กองศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์ กองศิลปวัฒนธรรม Youtube กองศิลปวัฒนธรรม สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับรู้ของประชาคมด้วย  
 
หลักฐาน 
1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. http://www.facebook.com/rmutpculdiv/ 
3. https://cul.offpre.rmutp.ac.th/km/?page_id=1506 
4. https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv/featured 
5. News Clipping  สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์ 
 
 

https://cul.offpre.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/08/แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒ.pdf
http://www.facebook.com/rmutpculdiv/
https://cul.offpre.rmutp.ac.th/km/?page_id=1506
https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv/featured
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/08/67bf762f.pdf
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ตามคณะต่าง ๆ ให้สามารถน ามาจัดท ามาตรฐานด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับชาติได้ เช่น ด้านอาหาร ลายผ้า เป็นต้น 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
     กองศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ไ ต ร ม า ส ที่  1  
เพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านศิลปะและ
วั ฒน ธ ร ร ม อั น เ ป็ น ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ตามคณะต่าง ๆ  
ให้สามารถน ามาจัดท ามาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรรมระดับชาติได้ เช่น ด้านอาหาร  
ลายผ้า โดยมอบหมายให้คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรไ์ด้ส ารวจข้อมลูด้านศลิปะและวัฒนธรรม ในด้านอาหาร อาทิ ม้าฮ้อ หมูโสร่ง ขนมเบื้อง
ไทย ขนมลูกชุบ ขนมเบื้องญวณ ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมลิ้นจี่  ซึ่งขนมดังกล่าวได้น าไปสาธติและเผยแพร่ในงานพิธีด้าน
อนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับ ดังนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงได้น าขนมดังกล่าว จัดท าเป็นมาตรฐานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ 
อันเป็นประวัตศิาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
หลักฐาน 
ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและขนมไทย ที่ได้รับการยอมรับ 

- งานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 
- งานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก  

ของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
- งานฉลองส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

 
 
 
 
 

https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-ร่วมสาธิต/
https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-เผยแพร่ศิ-2/
https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/คหกรรมศาสตร์-เผยแพร่ศิ-2/
https://hec.rmutp.ac.th/2022/05/สาธิตอาหารไทย-งานฉลองสำ/
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ตามคณะต่าง ๆ ให้สามารถน ามาจัดท ามาตรฐานด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับชาติได้ เช่น ด้านอาหาร ลายผ้า เป็นต้น 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ได้ส ารวจข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านลายผ้า อาทิ การพิมพ์ผ้า
ด้วยสีพิมพ์ผ้า เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ เทคนิคการท าให้สีติดทนทาน เทคนิคการมัดย้อม
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติ และสีสะท้อนแสงแบบพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ ภูมิปัญญาด้านลายผ้า และเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักศึกษา ดังนั้น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จึงได้น าด้านลายผ้า
ดังกล่าว จัดท าเป็นมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ อันเป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 
หลักฐาน  
ผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านสิ่งทอที่ได้รับการยอมรับ 
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อเรื่อง เอกลักษณ์แห่ง “คราม” สีสันงามจากธรรมชาติ 
- โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมการมีงานท า และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการฝึก

ปฏิบัติการท าอาชีพอิสระเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้  และยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ในอนาคต  
ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร  

บริการสังคมในโครงการ Creative Young Disigner Season 2 ร่วมกับเจ้าของโครงการคือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) ในด้านของการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ครื่องแต่งกายสุภาพบรุุษและสภุาพสตรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด
และพัฒนาชุมชน 
 

 

https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/เอกลักษณ์แห่ง-คราม-สีส/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%87/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%87/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%87/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%87/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ประจำปี-2565/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ประจำปี-2565/
https://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ประจำปี-2565/
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.มีมาตรการบริหารจัดการกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการด าเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
1. กองนโยบายและแผนด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อก ากับ ติดตาม 
พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ

กายภาพ 
 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบตัิงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 
1472/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564  
     และคณะกรรมการฯ ชุดดังกลา่วได้มีการประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและการใช้จ่ายประมาณทุกไตรมาส 
โดยมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
จึงจัดประชุมคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรดัฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565   
2. การประชุมคณะกรรมการเร่งรดัฯ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565  
3. การประชุมคณะกรรมการเร่งรดัฯ ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 (อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการ
ประชุม) 
หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรดัติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรดัฯ ครั้งท่ี 1/2565 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรดัฯ ครั้งท่ี 2/2565 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.มีมาตรการบริหารจัดการกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการด าเนินการของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
2. กองนโยบายและแผนด าเนินการแจ้ง

ส านักงานส่งเสริมและงาน-ทะเบยีน และกอง
พัฒนานักศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ในส่วนตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาซึ่งไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้บริหารจัดการตัวช้ีวัด
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ

กายภาพ 
 
 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
ข้อ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีมาตรการบริหารจัดการกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย โดยมีแผนท่ีด าเนินการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การคงอยู่ของนักศึกษา รวมถึงมีแผน 
ที่จะด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยคณะ/สถาบันทีม่ีการเรียนการสอนและ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาประเด็นปัจจยัเสี่ยงท่ีมผีลกระทบกับมหาวิทยาลัย 
 
หลักฐาน 
1. หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0652.18/612 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคมุภายในฯ ครั้งท่ี 2/2565 
3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 481/2564 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เรื่อง แนวโน้มนักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนลดลง)  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.เร่งรัดการพัฒนาบุคลากร Upskill/Reskill/New Skill ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถเพ่ิมทักษะ ความรู้ความช านาญ และความเชี่ยวชาญที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
การเร่งรดัการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน           
เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ/ตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
2. ก ากับติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ทุก  6 เดือน 
3. รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ
และพฒันา
คณาจารย์ 

 
- ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงาน

บุคคล 

ปีการศึกษา             
พ.ศ. 2564 

(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

ผลการด าเนินงาน 
1. ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
หลักฐาน  
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 0652.19/2709 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  ขอให้หน่วยงานจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (เอกสารแนบ 1) 

https://drive.google.com/file/d/1hZe7haunA9ugfNl7_SzhSnZ1_SjpXgYk/view?usp=sharing 
- แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(เอกสารแนบ 2) 
         https://drive.google.com/file/d/1bPcylyiQkOiL_SzkRIT8uk9luP-wCjRv/view?usp=sharing 

- สรุปแผนการพัฒนาบุคลากรรายบคุคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เอกสารแนบ 3) 

         https://drive.google.com/file/d/1XJCRwhHSajz-_JodyZkqB4iIInDHKQQt/view?usp=sharing 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1hZe7haunA9ugfNl7_SzhSnZ1_SjpXgYk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPcylyiQkOiL_SzkRIT8uk9luP-wCjRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XJCRwhHSajz-_JodyZkqB4iIInDHKQQt/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.เร่งรัดการพัฒนาบุคลากร Upskill/Reskill/New Skill ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถเพ่ิมทักษะ ความรู้ความช านาญ และความเชี่ยวชาญที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
แผนการด าเนนิการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แผนการด าเนินการ : 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
คณาจารย์ 

 
- ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงาน

บุคคล 

ปีการศึกษา             
พ.ศ. 2564 

(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
2.มีการก ากับตดิตามผลของการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล ดังนี้  

1.1  ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
1.2  ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยจะมีการก ากับตดิตามผลของการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบคุลากรอีกครั้ง ในเดือนตุลาคม 2565 
หลักฐาน  

หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 0652.19/823 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2565  เรื่อง ขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 4) 

          https://drive.google.com/file/d/1T2t0pKy6Cly_t59LPZyL_E_yq14hVUDA/view?usp=sharing 
3.มีผลของการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ท่ีก าหนดรูปแบบการพัฒนาไว้ในแตล่ะดา้น ดังนี ้
     3.1 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

- รูปแบบที่ 1 การพัฒนาทักษะตามสายงานมผีู้ได้รับการพัฒนา 1,184 คน  จากบุคลากรตามแผนท้ังหมด 1,184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
       - รูปแบบที่ 2 การพัฒนาความต้องการของบุคลากรมผีู้ไดร้ับการพัฒนา 1,178 คน  จากบุคลากร ตามแผนท้ังหมด 1,178 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 100 
       - รูปแบบที่ 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานมผีู้ไดร้ับการพัฒนา 562 คน จากบคุลากรตามแผนท้ังหมด 562 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
       - รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้านดิจิทัลมผีู้ได้รับการพัฒนา 1,129 คน จากบุคลากรตามแผนท้ังหมด 1,129 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

https://drive.google.com/file/d/1T2t0pKy6Cly_t59LPZyL_E_yq14hVUDA/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.เร่งรัดการพัฒนาบุคลากร Upskill/Reskill/New Skill ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถเพ่ิมทักษะ ความรู้ความช านาญ และความเชี่ยวชาญที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

แผนการด าเนนิการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
โดยมีคา่เป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่ไดร้ับการพัฒนาดา้นอาชีพ 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
คณาจารย์ 

 
- ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงาน

บุคคล 

ปีการศึกษา             
พ.ศ. 2564 

(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

หลักฐาน (ต่อ) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 5) 
https://drive.google.com/file/d/1d-j0r24Uvv7OvSX0vtMfXPjD7z4bI9q2/view?usp=sharing 

- สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 6) 

- https://drive.google.com/file/d/1byiRwJqb2Q5Wo_bVmnGCijNKcuSwi_Tx/view?usp=sharing 
      3.2 ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 2565 โดยจะมีการก ากบัติดตาม   
           ผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอีกครั้ง ในเดือนตุลาคม 2565 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
มีผลการด าเนินงานตามแผน คือ มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาดา้นอาชีพ  
จ านวน 1,184 คน จากบุคลากรทั้งหมด 1,184 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
หลักฐาน 

- สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
(เอกสารแนบ 6) 

              https://drive.google.com/file/d/1byiRwJqb2Q5Wo_bVmnGCijNKcuSwi_Tx/view?usp=sharing 
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