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พฤษภาคม 2553 

กองนโยบายและแผน   ส านั ก ง านอ ธิการบดี  



 

ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี (พ.ศ.2553-2557) ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาการบริการ  
 
 สาระส าคัญของแผนกลยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ของส านักงานอธิการบดี น ามา
วิเคราะห์สถานภาพของส านักงานอธิการบดี เพื่อก าหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา 
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ ซึ่งน าไปสู่การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี ได้น าไปปฏิบัติ และประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหารหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ไว้ ณ 
โอกาสนี้ ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก  
 วิเคราะห์สถาณการณ์ (SWOT) ผ - 1 
 รายละเอียดแนบท้ายงาน / กิจกรรม ภารงานประจ า  

          ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผ - 2 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 495/2553 
          เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

ผ - 15 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 400/2553 
          เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผ - 17 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
2. ภาระงานมีส่วนช่วยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุตามพันธกิจ 
3. หน่วยงานในสังกัดอ่ืน เห็นความส าคัญของงานสนับสนุน 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. บุคลากรจ านวนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
2. สถานที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. สวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากมี 
ประสบการณ์ เฉพาะงานที่สะสมมานาน 

2. สามารถบริหารจัดการ ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า 
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

4. เคร่ืองมือและวัสดุครุภัณฑ์ มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

2. ระบบฐานข้อมูลยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรบางส่วนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4 บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนน้อยกว่าภาระงาน 
การพิจารณาความดีความชอบ ไม่เกิดจากผลของงานที่ปฏิบัติ 

5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน์   (VISION) 

“ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มกีารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการและประสานพันธกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” 

ปรัชญา   (Philosophy) 
 สร้างความพึงพอใจในงานบริการ 

ปณิธาน   (Determination) 
มุ่งมั่นพัฒนา การบริหารจัดการองค์การเชิงบูรณาการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  

กองนโยบายและแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 
กรกฎาคม   2552 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้บริการและประสานพันธกิจ        
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   

1. น านโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในหน่วยงานของส านกังานอธิการบดี 
2. บริหารจัดการงานดา้นนโยบายและแผน งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดา้นกิจการนักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม งานด้านประชาสัมพันธ์ งานดา้นวเิทศสัมพันธ์  งานประสานงาน 

และการบริการ 
3. ประสานงานน านโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หนว่ยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  

 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ 

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุน การบริหารงาน ให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ 1. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

พัฒนางานบริการท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 2.1 สนับสนุนการด าเนินงานทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

3.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 

3.2 สร้างฐานข้อมูลส าหรับการบริหาร
และการบริการ 

มาตรการ 1.1.1 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่
บุคลากร  

1.1.2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบตัิงาน  

1.2.1 ปลูกจติส านึกและการท างาน
ร่วมกัน  

1.2.2 จดัท า Training Roadmap  
ส าหรับสายวิชาการ  

1.2.3 จดัท า Training Roadmap  
ส าหรับสายสนับสนุน  

1.2.4 พัฒนาคุณวุฒทิางการศึกษาและ
ต าแหน่งวิชาการ   

1.2.5 พัฒนาผู้บริหารสายเลือดใหม่   

2.1.1 จัดกจิกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  

2.1.2 ศกึษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2.1.3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล   
2.1.4 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
2.1.5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก      
2.1.6 แนะแนวการศึกษาเชงิรุก   
2.1.7 หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ที่

บุคลากรมีอยู ่    
2.1.8 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ  
2.1.9 สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน 

การท างาน และการด ารงชีวิต  
2.1.10 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา  
2.1.11 พัฒนาองค์กรนักศกึษาให้เข้มแข็ง  
2.1.12 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า  

2.2.1 ปฏิบัตงิานตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  

2.2.2 สนับสนนุใหทุ้กหน่วยงานใน
สังกัดยึดหลัก PDCA ในการ
ปฏิบตัิงาน  

2.2.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีคูม่ือ
การปฏิบัตงิานที่ชัดเจน  

2.2.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  

3.1.1 จดัหาซอฟแวร/์ระบบปฏบิตัิการ
มาใช้ในการปฏบิัติงาน  

3.1.2 พัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร์/
ระบบปฏบิัติการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนนุให้ทกุ
หน่วยงานพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตัิงาน  

3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน  

3.2.2 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อยู่ร่วมกัน  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรส์ านักงานอธิการบดี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุง่เน้นวชิาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเขา้สู่อาชีพ 
2. สร้างงานวจิัย ส่ิงประดษิฐ์ นวตักรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบรกิาร และชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์
(กลยุทธ์หลัก) 

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 
    บูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 

2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ  
    (สร้างคนเก่งและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 
  

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เปน็ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า (พัฒนานักศึกษา  บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลัก 
     เศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

5. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ  
     เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ
   

1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีได้มาตรฐาน 

4. เป็นแหล่งท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้บริการและประสานพันธกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   

1. น านโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในหน่วยงานของส านกังานอธิการบด ี
2. บริหารจัดการงานดา้นนโยบายและแผน งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดา้นกิจการนักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม งานด้านประชาสัมพันธ์ งานดา้นวเิทศสัมพันธ์  

งานประสานงาน และการบริการ 
3. ประสานงานน านโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  

 

วิสัยทัศน์ ส านักงานอธกิารบดี 

พันธกิจ 

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนนุ การบริหารงาน ใหบ้รรลุภารกิจของมหาวทิยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ 1. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

พัฒนางานบริการท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
ส านักงานอธิการบด ี

1.1 เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 2.1 สนับสนุนการด าเนินงานทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

3.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 

3.2 สร้างฐานข้อมูลส าหรับการบริหาร
และการบริการ 



 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ให้บริการและประสานพันธกิจ  เพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ 

1. น านโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี  
2. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน

ด้านกิจการนักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งาน
ด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานประสานงาน และการบริการ  

3. ประสานงานน านโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  

 

ปรัชญา 

สร้างความพึงพอใจในงานบริการ 

 

ปณิธาน 

มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์การเชิงบูรณาการ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

1. บริหารจัดการเชิงรุก (มทรพ. 1.3) 
2. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า (มทรพ. 2.1) 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ (มทรพ. 2.2) 
4. สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

สิ่งแวดล้อม (มทรพ. 4.1) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 2.  พัฒนางานบริการท่ีมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 

 1.  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
 2.  สนับสนุน การบริหารงาน ให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
3. สนับสนุนการด าเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน 
5. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
6. สร้างฐานข้อมูลส าหรับการบริหารและการบริการ 

 

 

 

 



 

มาตรการ 

1. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร 
2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. ปลูกจิตส านึกและการท างานร่วมกัน 
4. จัดท า Training Roadmap ส าหรับสายวิชาการ 
5. จัดท า Training Roadmap ส าหรับสายสนับสนุน 
6. พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ 
7. พัฒนาผู้บริหารสายเลือดใหม่ 
8. จัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน                   

อย่างต่อเนื่อง 
9. ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล  
11. จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
12. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
13. แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
14. หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ที่บุคลากรมีอยู่  
15. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 
16. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต 
17. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา 
18. พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
19. สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
20. ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ                            

และได้มาตรฐาน 
21. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยึดหลัก PDCA ในการปฏิบัติงาน 
22. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
23. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
24. จัดหาซอฟแวร์/ระบบปฏิบัติการมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
25. พัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร์/ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



 

 
26. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน 
27. ส่งเสรมิและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
28. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ร่วมกัน 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ียุทธศาสตร์ ส านกังานอธิการบด ี

วิสัยทัศน์ :  ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้บริการและประสานพันธกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 

มิติประสิทธิภาพ 

มิติพัฒนาองค์กร 

 

ผู้รับบริการพึงพอใจในงานบริการ 

 

กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

งานบริการที่มีคุณภาพ และทันตอ่การใช้งาน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง 

บริหารและวางแผน
งบประมาณ อย่างคุ้มค่า 

ประสิทธิภาพ 

 

 

จัดหาบุคลากรทดแทน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

 

บุคลากรที่มีความสามารถ               
และสมรรถนะที่เหมาะสม 

ระบบบริหารจัดการองค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

โครงสร้างทางกายภาพ 

ที่เหมาะสม 

 

ข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการ 



 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
(พ.ศ.2553 – 2557) 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 :   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 :   เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
ตัวชี้วัด :   บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
1. เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่
บุคลากร  
2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบตัิงาน  
 

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีให้แก่บุคลากร 
 

1.1 จ านวนโครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร (มทรพ.) 
1.2 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ด ี
(มทรพ.) 

โครงการ 
 

คน 

3 
 

480 

3 
 

420 

4 
 

600 

4 
 

600 

6 
 

750 

กองบริหารงาน
บุคคล 

 2. โครงการประเมินผลความ
พึงพอใจบคุลากรในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ - 70 70 75 75 กองบริหารงาน
บุคคล 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับ 

1. ปลูกจิตส านึกและการท างาน
ร่วมกัน  
2. จัดท า Training Roadmap  
ส าหรับสายวิชาการ  
3. จัดท า Training Roadmap  
ส าหรับสายสนับสนุน  

1. โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูก
จิตส านึกการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.1 จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อ
ปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (มทรพ.) 
1.2 จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูก
จิตส านึกฯ (มทรพ.) 

โครงการ 
 
 

คน 

3 
 
 

200 

3 
 
 

200 

3 
 
 

200 

3 
 
 

200 

3 
 
 

200 

กองบริหารงาน
บุคคล 



 

กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
 4. พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา

และต าแหน่งวิชาการ   
5. พัฒนาผู้บรหิารสายเลือด
ใหม ่  

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

2.1 จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (มทรพ.) 
2.2 จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ 
(มทรพ.) 

โครงการ 
 

คน 

1 
 
- 

2 
 

280 

1 
 

180 

2 
 

230 

1 
 

100 

กองบริหารงาน
บุคคล 

  3. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3.1 จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(มท
รพ.) 
3.2 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครง 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ(มทรพ.) 

โครงการ 
 

คน 

4 
 

260 

6 
 

260 

5 
 

260 

5 
 

260 

5 
 

310 

กองบริหารงาน
บุคคล 

  4. บุคลากรมีคุณวุฒิ และ/หรือ 
ด ารงต าแหนง่สูงขึ้น 

4.1 พัฒนาคุณวุฒ ิ(มทรพ.) 
     4.1.1 ผู้ลาศึกษาต่อ 
     4.1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.2 พัฒนาต าแหน่งวิชาการ (มทรพ.) 
     4.2.1 ผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
     4.2.2 ผู้ได้รบัการด ารงต าแหนง่
ทางวิชาการ 
     4.2.3 ผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) 
     4.2.4 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) 

 
คน 
คน 

 
คน 

 
คน 

 
คน 

 
คน 

 
25 
12 

 
7 
 
7 
 
29 

 
29 

 
25 
12 

 
30 

 
15 

 
6 
 
6 

 
25 
12 
 
30 
 
15 
 
15 
 
15 

 
25 
12 
 
30 
 
15 
 
15 
 
15 

 
25 
12 
 
39 
 
20 
 
15 
 
15 

กองบริหารงาน
บุคคล 



 

กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
  5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

วิสัยทัศน์ความเป็นผูน้ า 
5.1  จ านวนผูบ้ริหารที่ได้รบั       
การพัฒนา (มทรพ.) 
5.2 จ านวนโครงการพัฒนา
ผู้บริหารที่ได้รบัการพัฒนา        
(มทรพ.) 

คน 
 

โครงการ 

215 
 
1 

215 
 
1 

215 
 
1 

215 
 
1 

215 
 
1 

กองบริหารงาน
บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 :   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 :   สนับสนุน การบริหารงาน ให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัด :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
1. สนับสนุนการด าเนนิงาน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1. จัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง  
2. ศึกษาค้นคว้าผสมผสาน
เทคโนโลยีกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
3. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
สากล   
4. จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม   
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก        
6. แนะแนวการศึกษาเชิงรุก   
7. หารายได้จากสินทรัพย์และ
องค์ความรู้ทีบ่คุลากรมีอยู่     

1. โครงการ/กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
และส่ิงแวดล้อมที่มีการบูรณา
การร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทย
และส่ิงแวดล้อมที่มีการ บูรณา
การร่วมกับชุมชน  (มทรพ.) 

โครงการ 6 3 6 6 6 กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 2. ส่งเสริมผลงานการศึกษา
ค้นคว้าเทคโนโลยีผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1 จ านวนผลงานการศึกษา
ค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับ
ภูมิปัญหาท้องถิน่ (มทรพ.) 

ผลงาน - 2 2 2 2 กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 3. โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

3.1 จ านวนผลงานการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล (มทรพ.) 

กิจกรรม/
ผลงาน 

- 2 2 2 2 กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 4. โครงการจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1 จ านวนศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม (มทรพ.) 

ศูนย ์ - - - 1 - กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 5. ช่องทางในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

5.1 จ านวนสื่อทีใ่ช้
ประชาสัมพันธ ์(มทรพ.) 
5.2 ประเภทของสื่อประชา 
สัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย (มทรพ.) 

ส่ือ 
 

ประเภท 

5 
 
6 

6 
 

7 

7 
 
8 

7 
 
8 

7 
 
8 

กอง
ประชาสัมพันธ ์



 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
 8. เตรียมความพร้อมนักศึกษา

สู่โลกอาชีพ  
9. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในการเรียน การท างาน และ
การด ารงชีวิต  
10. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
ให้แก่นักศึกษา  
11. พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้
เข้มแข็ง  
12. สร้างความร่วมมือกับศิษย์
เก่า  

6. แนะแนวการศึกษาแก่
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

6.1 จ านวนครั้งที่จะด าเนนิการ
แนะแนว (มทรพ.) 

ครั้ง 20 25 25 25 25 กองพัฒนา
นักศึกษา 

 7. โครงการจดัหารายได้จาก
สินทรัพย์และองคค์วามรู้ที่
บุคลากรมีอยู ่

7.1  จ านวนรายได้ทีค่าดว่าจะ
ได้รับจากการบรหิารทรัพย์สิน 
(หน่วย:ล้านบาท) (มทรพ.) 

ล้านบาท .380 .518 1.032 1.035 1.084 กองคลัง 

 8. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความพร้อมของ
นักศึกษาสู่โลกอาชีพ 

8.1 จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความพร้อมของ
นักศึกษาสู่โลกอาชีพ (มทรพ.) 

โครงการ 1 3 3 3 3 กองพัฒนา
นักศึกษา 

 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อการสร้างบัณฑิต
ให้เป็นคนอย่างสมบูรณ ์

9.1 จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างบัณฑิตใหเ้ป็นคนอย่าง
สมบูรณ ์(มทรพ.) 

โครงการ 2 1 1 1 1 กองพัฒนา
นักศึกษา 

 10. โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา 

10.1 จ านวนโครงการเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา
(มทรพ.)  

โครงการ 2 1 1 1 1 กองพัฒนา
นักศึกษา 

 11. โครงการพัฒนาองค์กร
นักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

11.1 จ านวนโครงการที่จดัอบรม
เพื่อพัฒนาองค์กรนักศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง (มทรพ.) 

โครงการ 1 1 1 1 1 กองพัฒนา
นักศึกษา 

  12. ประสานความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่า 

12.1 จ านวนศษิย์เก่าทีจ่ะ
ประสานความร่วมมือ (มทรพ.) 

11 คน 11 9 9 9 9 กองพัฒนา
นักศึกษา 



 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
  13.พัฒนาความเป็นเลิศของ

นักศึกษาทางวิชาชีพ 
13.1  จ านวนโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความเปน็เลศิของ
นักศึกษาทางวิชาชีพ (มทรพ.) 

โครงการ 2 2 2 2 2 กองพัฒนา
นักศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบตัิงานตามภารกิจ
หน่วยงาน 

1. ปฏิบตัิงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
(สอ.) 
2. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดยึดหลัก PDCA ในการ
ปฏิบตัิงาน (สอ.) 
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมี
คู่มือการปฏบิัติงานที่ชัดเจน 
(สอ.) 
4. ส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (สอ) 

1. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ของหน่วยงาน 

1.1 จ านวนหน่วยงานที่มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

หน่วยงานใน
สังกัด 
 

2. การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ของหน่วยงานใน
สังกัด 

2.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่
หน่วยงานในสังกัดด าเนนิการ
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ร้อยละ  70 75 80 83 85 หน่วยงานใน
สังกัด 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :   พัฒนางานบริการท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 3 :   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด :   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
1. จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ันสมัย 

1. จัดหาซอฟแวร/์
ระบบปฏบิัติการมาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน (สอ.) 
2. พัฒนาและปรับปรุง
ซอฟแวร/์ระบบปฏบิัติการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สอ.) 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตัิงาน (สอ.) 

1. จัดหาซอฟแวร/์
ระบบปฏบิัติการทีเ่หมาะสมใน
การปฏิบัตงิาน 

1.1 จ านวนซอฟแวร/์
ระบบปฏบิัติการที่ช่วยลด
ขั้นตอนในการท างาน 

ระบบ 
 
 

3 3 3 3 3 กองนโยบาย
และแผน/กอง
คลัง/กอง
บริหารงาน
บุคคล 

 2. โครงการฝึกอบรมการใช้
งานซอฟแวร/์ระบบปฏิบัติการ 

2.1 จ านวนโครงการฝึกอบรม
การใช้งานฯ 
2.2  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานซอฟแวร์/
ระบบปฏบิัติการ 

โครงการ 
 

ร้อยละ 

3 
 
- 

3 
 
75 

3 
 
76 

3 
 
77 

3 
 
78 

กองนโยบาย
และแผน/กอง
คลัง/กอง
บริหารงาน
บุคคล 

 3. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงซอฟแวร์/
ระบบปฏบิัติการ 

3.1 จ านวนซอฟแวร์/
ระบบปฏบิัติการที่มีการพัฒนา
และปรับปรุง 

ระบบ - - 3 3 3 กองนโยบาย
และแผน/กอง
คลัง/กอง
บริหารงาน
บุคคล 



 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

53 54 55 56 57 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตัิงาน 

4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รบั
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

ร้อยละ 5 6 7 8 9 ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

2. สร้างฐานข้อมูลส าหรับ
การบริหารและการบริการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
(สอ.) 
2. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล
จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยูร่่วมกัน (สอ.) 

1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูล 
1.2 จ านวนฐานข้อมูลที่พัฒนา 

ร้อยละ 
 

ฐานข้อมูล 

- 
 
3 

60 
 
3 

65 
 
3 

70 
 
3 

75 
 
3 

กองนโยบาย
และแผน/กอง
คลัง/กอง
บริหารงาน
บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ านวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2553 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

กลยุทธ์ที่ 
จ านวนกิจกรรม/

โครงการ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 

กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กศว. กวส. ปชส. 

1 

1 2 2    2     

2 5 9    9     

3 13 11  1   7 1  2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
5 4 3 1 3 3 3 1 1 1 1 

6 1 1  1 1 1     

รวมทั้งสิ้น 26 27 3 7 6 17 9 4 3 5 

 

   หมายเหตุ กก. = กองกลาง , กค. = กองคลัง , กนผ. = กองนโยบายและแผน , กบ. = กองบริหารงานบุคคล , กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา ,                              
กศว. = กองศิลปวัฒนธรรม , กวส. = กองวิเทศสัมพันธ์ , ปชส. = กองประชาสัมพันธ์ 



 

จ านวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2554 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

กลยุทธ์ที่ 
จ านวนกิจกรรม/

โครงการ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 

กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กศว. กวส. ปชส. 

1 

1 2 3    3     

2 5 10    10     

3 13 13  1   7 3  2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
5 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 

6 1 2  2 2 2     

รวมทั้งสิ้น 26 33 3 9 8 21 9 6 3 5 

 

   หมายเหตุ กก. = กองกลาง , กค. = กองคลัง , กนผ. = กองนโยบายและแผน , กบ. = กองบริหารงานบุคคล , กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา ,                              
กศว. = กองศิลปวัฒนธรรม , กวส. = กองวิเทศสัมพันธ์ , ปชส. = กองประชาสัมพันธ์ 



 

จ านวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ.2555 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

กลยุทธ์ที่ 
จ านวนกิจกรรม/

โครงการ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 

กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กศว. กวส. ปชส. 

1 

1 2 3    3     

2 5 10    10     

3 13 13  1   7 3  2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
5 4 5 1 5 5 5 1 1 1 1 

6 1 2  2 2 2     

รวมทั้งสิ้น 26 34 3 10 9 22 9 6 3 5 

 

   หมายเหตุ กก. = กองกลาง , กค. = กองคลัง , กนผ. = กองนโยบายและแผน , กบ. = กองบริหารงานบุคคล , กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา ,                              
กศว. = กองศิลปวัฒนธรรม , กวส. = กองวิเทศสัมพันธ์ , ปชส. = กองประชาสัมพันธ์ 



 

จ านวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2556 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

กลยุทธ์ที่ 
จ านวนกิจกรรม/

โครงการ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 

กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กศว. กวส. ปชส. 

1 

1 2 3    3     

2 5 10    10     

3 13 14  1   7 4  2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
5 4 5 1 5 5 5 1 1 1 1 

6 1 2  2 2 2     

รวมทั้งสิ้น 26 35 3 10 9 22 9 7 3 5 

 

   หมายเหตุ กก. = กองกลาง , กค. = กองคลัง , กนผ. = กองนโยบายและแผน , กบ. = กองบริหารงานบุคคล , กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา ,                              
กศว. = กองศิลปวัฒนธรรม , กวส. = กองวิเทศสัมพันธ์ , ปชส. = กองประชาสัมพันธ์ 



 

จ านวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2557 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

กลยุทธ์ที่ 
จ านวนกิจกรรม/

โครงการ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 

กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กศว. กวส. ปชส. 

1 

1 2 3    3     

2 5 10    10     

3 13 13  1   7 3  2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
5 4 5 1 5 5 5 1 1 1 1 

6 1 2  2 2 2     

รวมทั้งสิ้น 26 34 3 10 9 22 9 6 3 5 

 

   หมายเหตุ กก. = กองกลาง , กค. = กองคลัง , กนผ. = กองนโยบายและแผน , กบ. = กองบริหารงานบุคคล , กพศ. = กองพัฒนานักศึกษา ,                              
กศว. = กองศิลปวัฒนธรรม , กวส. = กองวิเทศสัมพันธ์ , ปชส. = กองประชาสัมพันธ์ 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์สถาณการณ์ (SWOT)  

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเป็นท่ียอมรับ 

เนื่องจากมี ประสบการณ์เฉพาะงานที่สะสมมานาน 

2. สามารถบริหารจัดการ ภายใต้ทรัพยากรท่ีจ ากัดอย่างคุ้มค่า 
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มี

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

4. เครื่องมือและวัสดุครุภัณฑ์ มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

2. ระบบฐานข้อมูลยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรบางส่วนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนน้อยกว่า   

ภาระงาน การพิจารณาความดี  ความชอบ ไม่เกิดจากผลของงานที่ปฏิบัติ 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภาระงานท่ีปฏิบัติและให้การสนับสนุน           

เป็นอย่างดี 
2. ภาระงานมีส่วนช่วยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุตามพันธกิจ 
3. หน่วยงานในสังกัดอื่น เห็นความส าคัญของงานสนบัสนุน 

 อุปสรรค (Threats) 
1. บุคลากรจ านวนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติงาน 
2. สถานท่ียังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. สวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ียังไม่เพียงพอ 



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

4,892,000 16,947,500 21,839,500 9,648,600 17,473,200 27,121,800 8,588,900 20,217,360 28,806,260 9,695,000 16,870,000 26,565,000 9,895,000 16,920,000 26,815,000

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบลงทุน

  คาครุภัณฑ 1,740,500 1,740,500 3,820,000 3,820,000 2,500,000 2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

งบรายจายอื่น 4,892,000 15,207,000 20,099,000 9,648,600 13,653,200 23,301,800 8,588,900 17,717,360 26,306,260 9,695,000 15,370,000 25,065,000 9,895,000 15,420,000 25,315,000

1 โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 100,000 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองกลาง

2 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสารบรรณ 100,000 100,000 กองกลาง

เรื่อง การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

และการเก็บและทําลายเอกสาร

3 โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง 200,000 200,000 กองกลาง

4 โครงการจัดพิมพหนังสือประมวล 200,000 200,000 กองกลาง

ขอบังคับ ระเบียบและประกาศ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบ 200,000 200,000 กองกลาง

งานยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต 

เรื่อง ขับปลอดภัย ประทับใจทุกระยะทาง

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของ 300,000 300,000 300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กองคลัง

บุคลากรดานการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารสินทรัพย

7 โครงการการบํารุงรักษาระบบงาน ERP, 1,501,000 1,501,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 กองคลัง

BPM และ HRM ของมทร.พระนคร

8 โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 210,000 210,000 กองคลัง

9 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กนผ.

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กนผ.

ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจําป 2554 เรื่องการวิเคราะหความ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการ

11 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด 135,000 135,000 กนผ.

ทําดัชนีชี้วัด และกําหนดคาเปาหมาย

ผลสัมฤทธิ์ของของงาน กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

12 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 900,000 900,000 กบ.

สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

13 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 380,000 380,000 กบ.

แผนปฏิบัติการกําหนดสมรรถนะ

 (Competency) ตําแหนงงานของบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน

14 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม 280,000 280,000 กบ.

15 โครงการพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย 700,000 700,000 กบ.

ประจําป 2553

16 โครงการสรางเสริมราชการใสสะอาด 75,000 75,000 72,000 72,000 54,900 54,900 75,000 75,000 75,000 75,000 กบ.

17 การประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานบุคคล 78,000 78,000 กบ.

ระบบแทง

18 โครงการเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกบุคลากร 65,000 65,000 143,760 143,760 300,000 300,000 300,000 300,000 กบ.

19 โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 55,000 55,000 0 60,000 60,000 60,000 60,000 กบ.

ในการปฏิบัติงาน

20 โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 280,000 280,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กบ.

21 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน 176,800 176,800 200,000 200,000 200,000 200,000 กบ.

บรรจุใหม

22 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 280,000 280,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กบ.

ของบุคลากร

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ 484,000 484,000 กบ.

พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 322,800 1,700,000 2,022,800 กบ.

จัดทําเครื่องมือ/วิธีการประเมินและการ

ประเมินสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

25 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ 328,100 328,100 400,000 400,000 400,000 400,000 กบ.

พัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการประจําป 2554

26 โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 165,000 165,000 กบ.

27 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกอง 170,000 170,000 กบ.

บริหารงานบุคคล สํานักประกันคุณภาพ 

และศูนยการจัดการความรู



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

28 โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหาร 185,000 185,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กบ.

ประจําป 2555

29 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานจริยธรรม 75,000 75,000 กบ.

30 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ 330,000 330,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กบ.

พัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการประจําป 2555

31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 280,000 280,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กบ.

32 โครงการการจัดการความรูเรื่องการบริหาร 70,000 70,000 กบ.

งานบุคคล

33 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 145,000 145,000 กบ.

กองบริหารงานบุคคล

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค 110,000 110,000 กบ.

การเขียนคูมือปฏิบัติงาน ผลงาน และงาน

วิจัย ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สายสนับสนุนในระบบบริหารงานบุคคลใหม

35 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหาร 80,000 80,000 กบ.

งานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

36 โครงการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กบ.

37 โครงการราชมงคลพระนครพบ 60,000 60,000 กพศ.

สถานประกอบการ ครั้งที่ 4

38 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กพศ.

ประกอบการ

39 โครงการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต 60,000 60,000 100,000 100,000 กพศ.

40 โครงการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กพศ.

มทร.พระนคร      

41 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 300,000 300,000 325,000 325,000 325,000 325,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กพศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

42 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ 300,000 300,000 กพศ.

นักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" 

ปงบประมาณ 2553

43 โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กพศ.

ปญหาเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

44 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ 300,000 300,000 กพศ.

และสงเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบ

กลไกดานการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา

45 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนา 150,000 150,000 150,000 150,000 กพศ.

ศักยภาพและสงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค

46 โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 62,000 62,000 100,000 100,000 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กพศ.

จริยธรรม ใหแกนักศึกษา

47 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 1,500,000 1,500,000 กพศ.

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37

48 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 1,500,000 1,500,000 กพศ.

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 38 

49 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา 2,632,600 2,632,600 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กพศ.

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 39 

50 โครงการสมัครเขารวมแขงขันกีฬา 2,500,000 2,500,000 กพศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 26 

ราชมงคลเกมส

51 โครงการการสมัครเขารวมแขงขันกีฬา 2,000,000 2,000,000 กพศ.

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 27

ราชมงคลเกมส 

52 โครงการสงเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยา- 3,778,800 3,778,800 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กพศ.

ลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  

ครั้งที่ 28

53 โครงการพัฒนาสงเสริมกีฬามหาวิทยาลัย 503,000 503,000 503,000 503,000 700,000 700,000 750,000 750,000 กพศ.

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส"

54 โครงการพัฒนาสงเสริมกีฬามหาวิทยาลัย 690,000 690,000 กพศ.

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร" พระนครเกมส "  

ครั้งที่  6

55 โครงการกีฬาภายนอก 400,000 400,000 100,000 100,000 164,700 164,700 150,000 150,000 150,000 150,000 กพศ.

56 โครงการสัมมนาคณาจารยและเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบองคการและสโมสรนักศึกษา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กพศ.

มทร.พระนคร

57 โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรี- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กพศ.

ราชมงคลพระนคร "นักศึกษาดีเดน"



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

58 โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดําเนิน 250,000 250,000 กพศ.

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

59 โครงการฝกอบรมนักศึกษาเพื่อสงเสริมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 350,000 350,000 กพศ.

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.พระนคร 0

60 โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 250,000 250,000 300,000 300,000 350,000 350,000 กพศ.

สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

61 โครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ 200,000 200,000

พัฒนาเครือขายแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

62  โครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 350,000 350,000 กพศ.

บุคลากรดานงานแนะแนวเพื่อพัฒนาเครือขาย

แนะแนวการศึกษาเชิงรุก

63 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาพัฒนาศักยภาพ 250,000 250,000 กพศ.

และเสริมสรางการรักและเห็นคุณคาในตนเอง

64 โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรดานกิจการ 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กพศ.

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

65 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ 900,000 900,000 กพศ.

นักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร"

66 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ 500,000 500,000 600,000 600,000 650,000 650,000 700,000 700,000 กพศ.

นักศึกษา “ เพชรราชมงคลพระนคร ” 

ปงบประมาณ 2554 

(การฝกอบรมภายในประเทศ)

67 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ 1,100,000 1,100,000 กพศ.

นักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" (ตางประเทศ) 

68 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 กพศ.

นักศึกษา " เพชรราชมงคลพระนคร " 

(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ)

69 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา 50,000 50,000 กพศ.

/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต

70 โครงการศึกษาความพึงพอใจของนายจางตอ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กพศ.

การปฏิบัติงานของบัณฑิต มทร.พระนคร

71 โครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 กพศ.



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

72 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาสู 185,000 185,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กพศ.

ความเปนพลเมือง

73 โครงการอบรมแกนนํานักศึกษา  (งบนอก) กพศ.

74 โครงการเผยแพรความรู  “แนวพระราชดําริ กพศ.

เศรษฐกิจพอเพียง”  (งบนอก)

75 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  (งบนอก) กพศ.

76 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนา กพศ.

ศักยภาพฯ  (งบนอก)

77 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม    (งบนอก) กพศ.

78 โครงการวันปยมหาราช  (งบนอก) กพศ.

79 โครงการวันพอ  (งบนอก) กพศ.

80 โครงการวันแม  (งบนอก) กพศ.

81 โครงการวันเขาพรรษา  (งบนอก) กพศ.

82 โครงการวันไหวครู  (งบนอก) กพศ.

83 โครงการวันสถาปนา  มทร.พระนคร  (งบนอก) กพศ.

84 โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการ กพศ.

นักศึกษา  (งบนอก)

85 โครงการประชุมนานาชาติ  (งบนอก) 400,000 400,000 690,000 690,000 กวส.

86 โครงการเสริมสรางความสัมพันธตางประเทศ กวส.

   1. โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับสถาน 496,000 496,000

ศึกษา/องคกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

หรือประเทศเกาหลี

   2. โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับสถาน 598,000 598,000

ศึกษา/องคกรในประเทศญี่ปุนและ/หรือประเทศ

อินเดียและหรือสาธารณรัฐประชาชนลาว

   3. โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับ 602,000 602,000

ATPAC ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับสถาน 515,200 515,200

ศึกษา/องคกรในประเทศในแถบยุโรป ซึ่งจะ

ดําเนินการเจรจาเพื่อตกลงทําความรวมมือทาง

วิชาการและแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

 - โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับ The Association 629,900 629,900 700,000 700,000 700,000 700,000 กวส.

of Thai Professionals in America and 

Canada (ATPAC) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ

เตรียมความพรอมทักษะดานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสูสากล

87 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ (ภาคอังกฤษ) กวส.

เพื่อเผยแพรและสรางเครือขายกับตางประเทศ

   1. จัดทํา Newsletter 80,000 80,000

   2. จัดทํา e-brochure 70,000 70,000

   3. จัดทําวิดีทัศน 100,000 100,000

88 โครงการจัดทําNewsletters วิเทศสัมพันธ 80,000 80,000 80,000 80,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กวส.

89 โครงการพัฒนาบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ 40,000 40,000 กวส.

90 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 774,000 774,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กวส.

91 โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงาน 1,397,500 1,397,500 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กวส.

ในตางประเทศ 

92 โครงการงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 1,812,000 3,400,000 5,212,000 ปชส.

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   1. วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 481,500 481,500

        พระนครราย 3 เดือน

   2. แผนพับประชาสัมพันธ (ภาษาไทย – 50,000 50,000

        ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

        ราชมงคลพระนคร

   3. โครงการจัดทําสื่อปายประชาสัมพันธ 68,500 68,500

       (ปายไวนิลขนาดใหญและขนาดเล็ก)

   4. โปสเตอรประชาสัมพันธ 50,000 50,000

   5. จดหมายขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 150,000 150,000

        ราชมงคลพระนครราย 1 เดือน

   6.  สมุดบันทึกประจําป 2554

   7.  สมุดบันทึกขนาดเล็กประจําป 2554

   8.  บอรดประชาสัมพันธขายภายในมหาวิทยาลัยฯ

   9.  บอรดผูบริหาร ป 2554

   10.แผน CD-R มีตรา ของ มทร.พระนคร

       (พรอมกลอง)



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

93 โครงการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการ 1,900,000 1,900,000 ปชส.

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

ราชมงคลพระนคร

94 โครงการงานประชาสัมพันธผานสื่อทุกประเภท 1,400,000 1,400,000 ปชส.

    1. สื่อสิ่งพิมพ

          - หนังสือพิมพ - นิตยสาร

          - โฆษณาทางหนังสือพิมพ

    2. สื่อโทรทัศน

          - สัมภาษณในรายการโทรทัศน

          - ขาวประชาสัมพันธในรายการโทรทัศน

          - ตัววิ่งประชาสัมพันธในสื่อโทรทัศน

    3. สื่อวิทยุ

          - ผลิตสปอตวิทยุ

          - ออกกาศสปอต

          - ออกอากาศจิงเกิ้ล

          - ผลิตและเผยแพรสารคดีแนะนํา

          - ขาวประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 

          - สัมภาษณในรายการวิทยุ 

    4. สื่ออินเทอรเน็ต

    5. สื่อโฆษณาบนรถประจําทาง

95 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ปชส.

   1. ชุดกิ๊ฟเซ็ท มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 145,000 145,000

       ราชมงคลพระนคร

   2. แฟมสีมวง มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 120,000 120,000

       ราชมงคลพระนคร

   3. การด ส.ค.ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 105,000 105,000

       ราชมงคลพระนคร

   4. ของที่ระลึกชุดเบญจรงค มีตรามหาวิทยาลัย 140,000 140,000

       เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   5. ของที่ระลึกพิมพลวดลาย มีตรา 70,000 70,000

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   6. สมุดจดบันทึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 120,000 120,000

       ราชมงคลพระนคร



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

   7. ถุงกระดาษ มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 100,000 100,000

       ราชมงคลพระนคร

   8. ถุงพลาสติก มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 50,000 50,000

       ราชมงคลพระนคร

   9. ไดอารี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 150,000 150,000

       พระนคร

96 โครงการผลิต VCD Presentation 120,000 120,000 120,000 120,000 ปชส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

97 โครงการเปลี่ยนปายไตรวิชั่น  500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปชส.

 - ไตรวิชั่น (ศูนยเทเวศร)

 - ไตรวิชั่น ศูนยโชติเวช)

 - ไตรวิชั่น (ศูนยพาณิชยการพระนคร)

 - ไตรวิชั่น (ศูนยพระนครเหนือ)

98 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประชา 92,000 92,000 ปชส.

สัมพันธและการสื่อสารองคกร : การถายภาพ

การเขียนขาวและเทคนิคการเปนพิธีกร"   

99 โครงการสนองตอบความตองการของภาค 100,000 100,000 ปชส.

ประชาชน   

100 โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานดาน 45,000 45,000 ปชส.

ประชาสัมพันธ

101 โครงการจัดทําจดหมายขาวมหาวิทยาลัย 150,000 150,000 ปชส.

เทคโนโลยีราชมงคพระนคร

102 โครงการจัดทําจุลสารมหาวิทยาลัย 400,000 400,000 ปชส.

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

103 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 90,000 90,000 ปชส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

104 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 40,000 40,000 ปชส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

105 โครงการจัดทําของที่ระลึกเพื่องานประชาสัมพันธ 470,000 470,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปชส.

มทร.พระนคร

106 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรับสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปชส.

นักศึกษา มทร.พระนคร



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2557 ผูรับผิด 

ชอบ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

107 โครงการจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปชส.

แนะแนวเชิงรุก

108 โครงการงานประชาสัมพันธผานสื่ออินเตอรเน็ต 260,000 260,000 ปชส.

ของ มทร.พระนคร

109 โครงการจัดทําสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ 430,000 430,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ปชส.

มทร.พระนคร

110 โครงการประชาสัมพันธ Road Show 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปชส.

 โลกอาชีพของ มทร.พระนคร (9 คณะ)

111 โครงการประชาสัมพันธผานสื่อและรายการ 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ปชส.

โทรทัศน มทร.พระนคร 

112 โครงการงานประชาสัมพันธผานสื่อโฆษณา 100,000 100,000 100,000 100,000 ปชส.

ออนไลน

113 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 25,000 25,000 กศว.

อารยธรรมลานนาเขลางคนคร



รายละเอียดแนบทายงาน / กิจกรรมตามภารกิจงานประจํา

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

1,547,100 166,500 1,713,600 730,000 150,000 880,000 2,949,000 363,000 3,312,000 3,300,000 550,000 3,850,000 3,650,000 750,000 4,400,000

ผลผลิตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบรายจายอื่น

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 350,000 350,000 360,000 360,000 400,000 400,000 450,000 450,000 กศว.

พระราชดําริฯ

 - กิจกรรม "การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: 200,000 200,000

ผันสูวิถีใหมในฐานไทย"

 - กิจกรรม "ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000

   82  พรรษามหาราชา"

 - สัมมนาเรื่อง "การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 50,000 50,000

พันธุกรรมพืช ป 2553"

 - กิจกรรม "ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000

   78 พรรษา มหาราชินี"

 - กิจกรรม รณรงคพัฒนาชุมชนและอนุรักษ 80,000    80,000

   สิ่งแวดลอม

 - กิจกรรม ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80,000    80,000

    84 พรรษา มหาราชา

 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางจิตสํานึก 120,000  120,000

   ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ป 2554

 - กิจกรรม ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  80,000    80,000

   79  พรรษา มหาราชินี

2 โครงการสืบสานประเพณีและวันสําคัญของชาติ 350,000 350,000 370,000 370,000 400,000 400,000 450,000 450,000 กศว.

 - กิจกรรม "5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม 150,000 150,000

   82 พรรษามหาราชา"

 - กิจกรรม "ราชมงคลพระนครถวายเทียนพรรษา 50,000 50,000

สืบสานพระพุทธศาสนาสถาพร"

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557
ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554



แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557
ผูรับผิดชอบผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

 - กิจกรรม "12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม 150,000 150,000

   78 พรรษามหาราชินี"

 - กิจกรรม  5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม 150,000  150,000

   83 พรรษามหาราชา

 - กิจกรรม ราชมงคลพระนครสืบสาน 70,000    70,000

   พระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ป 2554

 - กิจกรรม  12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม 150,000  150,000

   79 พรรษา มหาราชินี

3 โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 847,100 847,100 900,000 900,000 900,000 900,000 กศว.

ภูมิปญญาไทย

4 โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 96,500 96,500 กศว.

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5 โครงการสืบสานกฐินกาลประเพณีสําคัญทาง 50,000 50,000 กศว.

พระพุทธศาสนา

6 โครงการรวมฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา 20,000 20,000 กศว.

สมเด็จพระนางเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตน

ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

7 โครงการสัมมนาเครือขายความรวมมือ 9 มทร. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กศว.

 เพื่อสงเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม   

8 โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม 150,000 150,000 กศว.

84 พรรษา มหาราชา

9 โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม 150,000 150,000 กศว.

80 พรรษา มหาราชินี

10 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา 50,000 50,000 กศว.

ถวายเทียนพรรษา ป 2555  

11 โครงการนิทรรศการสนองพระราชดําริ โครงการ 459,000 459,000 กศว.

อนุรักษพันธุกรรมพืช เรื่อง ทรัพยากรไทย : 

กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ



แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557
ผูรับผิดชอบผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

12 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ 100,000 100,000 กศว.

แปลง 905

13 โครงการราชมงคลพระนครวัยใส นําวัฒนธรรมไทย 1,250,000 1,250,000 กศว.

สูสากล

14 โครงการงานวัฒนธรรมราชมงคลพระนครสราง 130,000 130,000 200,000 200,000 300,000 300,000 กศว.

รายได เศรษฐกิจไทยสดใสพอเพียง

15 โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อ 660,000 660,000 700,000 700,000 750,000 750,000 กศว.

วัฒนธรรมไทยสูสากล

16 โครงการสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 กศว.

หนวยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ

17 โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการสรางมาตรฐาน 163,000 163,000 200,000 200,000 300,000 300,000 กศว.

คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ และนานาชาติ

18 โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 200,000 200,000 200,000 200,000 กศว.

มหาราชา

19 โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 200,000 200,000 200,000 200,000 กศว.

มหาราชินี

20 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 100,000 กศว.

21 โครงการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 200,000 200,000 300,000 300,000 กศว.



   ส านัก งา   นอ 
              
 
 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ที่  ๔๙๕/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

            

  เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส านักงานอธิการบดี                   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม   กรรมการ 

๑๐. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  ให้คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีอ านาจ และหน้าที่ ดังนี้ 
    ๑. ก าหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบแผนงานของส านักงานอธิการบดี  ให้สอดคล้องกับ 
        นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
    ๒. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
    ๓. พิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีของส านักงานอธิการบดี 
    ๔. จัดระบบบริหารในส านักงานอธิการบดี 
    ๕. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
    ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
         / ทั้งนี.้.. 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๓         

 
 

 
          (รองศาสตราจารย์ดวงสุดา    เตโชติรส) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ส านัก งา   นอ 
              
 
 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ที่ ๔๐๐/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

            

  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส านักงาน
อธิการบดี ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา            
ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือก ากับดูแลประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ   ที่ปรึกษา  
๓. ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ     ที่ปรึกษา 
๔. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

๑๐. ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
๑๓. นางสาวอรวรรณ   ศิริพราหมณกุล    กรรมการ 
๑๔. นางสาวนวรัตน์        การะเกษ    กรรมการ 
๑๕. นายวีรวุฒิ    อุมานนท์    กรรมการ 
๑๖. นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว    กรรมการ 
๑๗. นางสาวจิราภรณ์ พุ่มไสว     กรรมการ 
๑๘. นางรัตนมน  จันทรอุทัย    กรรมการ 
๑๙. นางนงลักษณ์ ทองนาค     กรรมการ 
๒๐. นางจริยา  ชายหงส์     กรรมการ 
๒๑. นางสาวเรณู  เหมือนเอี่ยม    กรรมการ 
๒๒. นางสุดารัตน์  วิกิณิยะธนี    กรรมการ 
๒๓. นางสาวน้ าทิพย์ วงษ์ตา     กรรมการ 
๒๔. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย     กรรมการ 

/๒๕.นางสาว... 
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๒๕. นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม     กรรมการ 
๒๖. นายถาวร  อ่อนละออ    กรรมการ 
๒๗. นางสาวพลอยลดา โสตะจินดา    กรรมการ 
๒๘. นายทนงค ์ โพธิ     กรรมการ 
๒๙. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล    กรรมการ 
๓๐. นายเชาวฤทธิ์   สุขรักษ ์    กรรมการ 
๓๑. นางสาวจินตนา คุ้มอยู่     กรรมการและเลขานุการ 
๓๒. นางจิตรลัดดา จาดเกิด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. นางสาวทิฆัมพร ใจเอ้ือ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   
 

 
          (รองศาสตราจารย์ดวงสุดา    เตโชติรส) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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