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กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เร่ือง องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ตัวบงช้ีที่ 2.12 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ศิลปะและ

วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2553 

ณ หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

คุณเอ้ือ  ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท 

คุณอํานวย ผูชวยศาสตราจารยธานี คงเพ็ชร 

  ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ หลิมตระกูล 

คุณประสาน นางสาวมัลลิกา   วีระสัย 

  นายนเรศ   กันธะวงศ 

คุณกิจ  ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ บุณยรัตกลิน 

  ผูชวยศาสตราจารยดารินทร หรุนศิริ 

  อาจารยเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 

  อาจารยลลิดา   จูมโสดา 

  อาจารยสาวิตรี   วัฒนศิริ 

คุณลิขิต นางสุดารัตน   วิกิณิยะธานี 

  นางสาวน้ําทิพย  วงษตา 

  



บันทึกการเลาเร่ือง 

เร่ือง องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ตัวบงช้ีที่ 2.12 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ศิลปะและ

วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2553 

ณ หองประชุมระพีพัฒน ตึกสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 3 

 

ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูที่ได 

นางสุดารัตน  จูงใจไพศาล 

กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน 

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมและ

ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.

2.12) โดยคณะตาง ๆ ไดทําการเก็บขอมูลเหลานี้

ไวแลวรายงานขอมูลดังกลาวผานกองพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือรวบรวมรายละเอียดนําเสนอ

มหาวิทยาลัยและนําผลการประเมินรายงานตอ 

สกอ. โดยมีการเก็บขอมูลจัดทําเปนสถิติ ในรอบ 5 

ป เพ่ือใชเปนขอมูลดิบในการคํานวณเผยแพร

ขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดทราบ 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีนักศึกษาและ

ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา ท่ีไดรับรางวัล การ

ประกาศเกียรติคุณในดานตาง ๆ โดย 5 ปยอนหลัง

พอสรุปไดดังนี้ ในป 2550 เพ่ิงเริ่มกอตั้งเปนคณะมี

การสงตัวแทนนักศึกษาเพ่ือทดสอบความรู 

ความสามารถ ความชํานาญในดานวิชาชีพ ซ่ึง

คณะคหกรรมฯ ก็ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณใน

ดานตาง ๆ ตลอดมา จึงนํามาจัดทําเปนรายงานผล 

การเก็บขอมูลของนักศึกษาปจจุบัน

และศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ป ท่ีผานมาไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒธรรมและสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- คณะตนสังกัดของนักศึกษาจัดทํา

ฐานขอมูลนักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 

ป ท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณและ

รางวัลฯ โดยมีการเก็บขอมูลโดย

จัดทําเปนสถิติ ในรอบ 5 ป เพ่ือใช

เปนขอมูลดิบในการคํานวณและ

เผยแพรขอมูลใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดทราบ 

- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการจัดเก็บขอมูล โดยคณะทํา

การเก็บขอมูลเปนประจําทุกป ท้ัง

ในรูปของ  เอกสารและในรูปของ 

แบบ KM-1 



ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูที่ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดารินทร  หรุนศิร ิ

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

และออกแบบแฟช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการไดดังนี้ 

- ในป 2550 มีนักศึกษาไดรับรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับชาติท้ังสิ้น 6 

คน  

- ในป 2551 มีนักศึกษาไดรับรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับชาติท้ังสิ้น 14 

คน  

- ในป 2552 มีนักศึกษาไดรับรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับชาติท้ังสิ้น 12 

คน  

- ในป 2553 มีนักศึกษาไดรับรางวัลและ 

ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับชาติท้ังสิ้น 23    

คน 

คณะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

จัดเก็บขอมูล โดยทําการเก็บขอมูลเปนประจําทุกป 

ท้ังในรูปของเอกสารและในรูปของไฟลขอมูล และ

นําขอมูลลงเว็บไซตเพ่ือทําการเผยแพร หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของนําไปใช 

 

สําหรับนักศึกษาของคณะฯ ท่ีไดรับประกาศเกียรติ

คุณและรางวัลในดานตาง ๆ ในระดับชาติ มีดังนี้ 

- ในป 2550 มีนักศึกษาไดรับประกาศ

เกียรติคุณและรางวัล จํานวน 6 คน  

- ในป 2551 มีนักศึกษาไดรับประกาศ

เกียรติคุณและรางวัล จํานวน 5 คน  

- ในป 2552 มีนักศึกษาไดรับประกาศ

เกียรติคุณและรางวัล จํานวน 21 คน  

- ในป 2553 มีนักศึกษาไดรับประกาศ

เกียรติคุณและรางวัล จํานวน 7 คน 

 

 

ไฟลขอมูล และนําขอมูลลงเว็บไซด 

เพ่ือทําการเผยแพร หนวยงานท่ี

เก่ียวของนําไปใช 

 

- คณะ/มหาวิทยาลัยฯ ใหการ

สนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษา 

ศิษยเกาเขารวมโครงการประกวด 

แขงขัน เพ่ือหาประสบการณ เปน

การเพ่ิมทักษะความชํานาญในดาน

วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน โดยสงเสริม

สนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการ

อบรมเพ่ือเพ่ิมความรูความชํานาญ

ในดานวิชาชีพ และสงเขาประกวด

หรือสนับสนุนใหนักศึกษา

สรางสรรคผลงาน เพ่ิมแรงจูงใจ ใน

การสรางสรรคและสงผลงาน 

- นํารายงานผลงานราย มา

ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา ใหมีความรูความสามารถ

เพ่ิมมากข้ึน โดยคณะสํารวจ เก็บ

ขอมูลของนักศึกษา เปนท่ีปรึกษา 

สงเสริม ผลักดันนักศึกษาและศิษย

เกาท่ีมีความสามารถเพ่ือชวยเปนพ่ี

เลี้ยงในการเทรนนักศึกษา ใหมี

ความรู ความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน 

สงเขารวมโครงการฯและงาน

ประกวดของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ

สรางประสบการณในดานวิชาชีพ 

 

 
 

 



ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูที่ได 

อ.เกียรติพงษ    ศรีจันทึก 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ลลิดา   จูมโสดา 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

ยอดนักศึกษาของคณะฯ ท่ีไดรับประกาศเกียรติ

คุณ และรางวัลในดานตาง ๆ ในระดับชาติ มีดังนี้ 

- ในป 2550 มีนักศึกษาท่ีไดรับประกาศ

เกียรติคุณและรางวัล จํานวน 17 คน  

- ในป 2553 มีนักศึกษาท่ีไดรับประกาศ

เกียรติคุณและรางวัล จํานวน 1 คน  

 สวนในป 2551 และ ป 2552 ไมมี

นักศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณและ

รางวัล  

โดยคณะและมหาวิทยาลัย ใหการ

สนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษา ศิษยเกาเขา

รวมโครงการประกวด แขงขัน เพ่ือหา

ประสบการณ เปนการเพ่ิมทักษะความ

ชํานาญในดานวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน มีการ

สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการ

อบรมเพ่ือเพ่ิมความรูความชํานาญในดาน

วิชาชีพ 

และสงเขาประกวดหรือสนับสนุนให

นักศึกษาสรางสรรคผลงาน เพ่ิมแรงจูงใจ 

ในการสรางสรรคและสงผลงาน 

 

ขอมูลของนักศึกษาท่ีไดรับเกียรติคุณและรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติมีเฉพาะป 2550 และ 

2553 สวนป 2551 และ 2552 ไมมีขอมูลนักศึกษา

ไดรับประกาศเกียรติคุณและรางวัล  

- ในป 2550 มีนักศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณ 

และรางวัลในระดับชาติ จํานวน 5 คน  

- ในป 2553 มีนักศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณ 

และรางวัลในระดับชาติ จํานวน 5 คน  

 

 

 

 

 

  



 

ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูที่ได 

อ.สาวิตรี    วัฒนศิริ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุดารัตน  จูงใจไพศาล 

กองพัฒนานักศึกษา 

 

คณะวิศวกรรมฯ มีนักศึกษาท่ีไดรับประกาศเกียรติ

คุณและรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ในป 

- 2551 สงนักศึกษาจํานวน 1 คน ไดรับ

รางวัล ในระดับชาติ จํานวน 1 คน 

-  2553 สงนักศึกษาจํานวน 10 คน ไดรับ

รางวัลในระดับนานาชาติ จํานวน 10 คน 

โดยนํารายงานผลงานราย มาปรับปรุง

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใหมีความรู

ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน และ คณะ

สํารวจ เก็บขอมูลของนักศึกษา เปนท่ี

ปรึกษา สงเสริม ผลักดันนักศึกษาและ

ศิษยเกาท่ีมีความสามารถเพ่ือชวยเปนพ่ี

เลี้ยงในการเทรนนักศึกษา ใหมีความรู 

ความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน สง เขารวม

โครงการฯและงานประกวดของหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือสรางประสบการณในดาน

วิชาชีพ 

 

ตามท่ีไดรับการรายงานผลจากคณะตาง ๆ จะเห็น

ไดวามีนักศึกษาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณและ

รางวัลในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

ฯลฯ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีท้ังหมด 5 

คณะ  ไ ด แก  คณะคหกรรมฯ , คณะสิ่ ง ทอฯ

,คณะสถาปตยฯ,คณะบริหารฯและคณะวิศวกรรม

ฯ จากขอมูล 4 ป  นับจากป 2550 – 2553 สรุป

ไดดังนี้  

- ในป  2550 -2553 นั ก ศึกษา ท่ี ได รั บ

ประกาศเกียรติ คุณและรางวัลในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูที่ได 

 

 

 
 

 

 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 

กองพัฒนานักศึกษา 

ท้ังสิ้น 138 คน จากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษา จํานวน 44,405 คน x100 = รอย

ละ 0.310 
 
 

จากขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีไดสรุปยอด ในดาน

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

วัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากดาน

วิชาการและวิชาชีพแลวนาจะมีนักศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลดานอ่ืนอีก ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยฯ 

การท่ีไมไดรับการแจงขอมูลจากทางคณะใหกอง

พัฒนานักศึกษาจึงทําใหยอดจํานวนนักศึกษาท่ี

ไดรับรางวัลไมสมบูรณ มีผลใหไมสามารถนํามานับ

รวมได ดังนั้นท้ัง 9 คณะจะตองจัดทํารายงาน

นักศึกษาท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณ รางวัลในดาน

ตาง ๆ เพ่ือจะนํายอดมาสรุปรายงานผลตัวบงชี้ท่ี 

2.12 และใหจัดทําเปนขอมูลยอนหลัง  5 ป ตามท่ี 

สกอ. ไดกําหนดเกณฑไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะตนสังกัดของนักศึกษาจัดทําฐานขอมูล

นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ป ที่ไดรับประกาศเกียรติคณและรางวัลฯ 

การเก็บขอมูลของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จรยิธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒธรรม

และสิ่งแวดลอมในระดบัชาติหรือนานาชาติ (สกอ  

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การจัดเก็บขอมล 
คณะ/มหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุน 

สงเสริมใหนักศึกษา ศิษยเกาเขารวมโครงการ

ประกวด แขงขัน เพื่อหาประสบการณ เปน

การเพิ่มทักษะความชํานาญในดานวิชาชีพเพิ่ม

นํารายงานผลงานราย มาปรับปรุง

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใหมี

ความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

 

- มีการเก็บขอมูลโดยจัดทําเปนสถิติ ในรอบ   

  5 ป เพื่อใชเปนขอมูลดิบในการคํานวณ 

- เผยแพรขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบ 

- คณะทําการเก็บขอมูลเปนประจําทุกป ทั้งในรูปของ  

เอกสารและในรูปของไฟลขอมูล  

- นําขอมูลลงเว็บไซดเพ่ือทําการเผยแพร หนวยงานที่

เกี่ยวของนําไปใช 

- สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรูความชํานาญในดานวิชาชีพ 

- สงเขาประกวดหรือสนับสนุนใหนกัศึกษาสรางสรรคผลงาน 

เพิ่มแรงจูงใจ ในการสรางสรรคและสงผลงาน 

- คณะสํารวจ เก็บขอมูลของนักศึกษา เปนที่ปรึกษา 

สงเสริม ผลักดันนักศึกษาและศิษยเกาทีม่ี

ความสามารถเพือ่ชวยเปนพี่เล้ียงในการเทรนนักศึกษา 

ใหมีความรู ความชาํนาญเพิ่มมากขึ้น สงเขารวม

โครงการฯและงานประกวดของหนวยงานตาง ๆ เพื่อ

สรางประสบการณในดานวิชาชพี 



                                                                                                  KM : ๑๕-๑๒-๒๐๑๐ 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๒ : การเรียนการสอน (เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 

ตัวบงชี้ ๒.๙ – ๒.๑๒  

๑.  ควรมีการจัดสรรโควตานักกีฬาในการรับนักศึกษาใหม 

๒.  ขอใหผูบริหารชวยดูแลจัดการคาใชจายดานคาโทรศัพทโทรติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

๓.  ควรประสานงานกับสมาคมศิษยเกากอนจัดงานสมาคมศิษยเกา เพ่ือใหชวยสงขาวการไดรับรางวัล

ระดับชาติและนานาชาติของศิษยเกาและขอหลักฐานการไดรับรางวัล ซ่ึงปจจุบันบางคณะไมมีขอมูลของศิษยเกาในรอบ 

๕ ปท่ีผานมา 

 


