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การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เสริมสร้างความเป็นคนเก่ง คนดีแก่นักศึกษา ก่อให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ดังอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)  ใฝ่รู้ (Keenness) สู้งาน (Determination) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
(Technological Expertise)  มีคุณธรรม (Integrity)” บัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของหน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย  จึงได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 17 ว่า ด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ซึ่งก าหนดว่าการส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชา และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการออก
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 
2562 มีด้วยกัน 10 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ 2 ประเภทของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ 3 การขออนุมัติชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ 4 เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ 5 การลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่  6 การเทียบโอนค่า
ประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ 7 การแจ้งส าเร็จการศึกษา หมวดที่ 8 การซ่อมเสริมกิจกรรม 
หมวดที่ 9 การขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และหมวดที่ 10 อ่ืน ๆ ประกาศ ณ วันที่ 11 
กันยายน 2562 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่ง
มหาวิทยาลัย และคณะ หรือองค์กรภายนอก ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการขึ้นเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การตัดสินใจการท างาน การปรับปรุง
บุคลิกภาพ การรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การท างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความ
เสียสละต่อส่วนรวม ฯลฯ ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านกีฬาและ
นันทนาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
มุ่งเน้นเพ่ือช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
จิตใจด้วย 
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ระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) 
เป็นระบบสารสนเทศฐานข้อมูลที่ใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและการติดตามผลตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ซึ่งเมื่อเริ่มแรกได้มีการ
ลงบันทึกด้วยเอกสาร ท าให้เป็นระบบปิด ควบคุมดูแลยาก และมีปริมาณเอกสารมาก กองพัฒนานักศึกษาจึงได้
คิดค้นระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยลดความยุ่งยากดังกล่าว โดยแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรายละเอียดการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม/โครงการ แสดงผลการเข้าร่วมเป็นแบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบ และสามารถออกใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) แบบออนไลน์
บนระบบสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ปัจจุบันมีระบบบริหารจัดการส าหรับนักศึกษา จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ 
1) ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมหลัก http://activity.rmutp.ac.th 2) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา http://at.rmutp.ac.th ดูแลและพัฒนาโดย กองพัฒนานักศึกษา 

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงคุณประโยชน์จากระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะของตนเอง ให้มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หน่วยงาน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการดูแลในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และสร้า ง
เครื่องมือ ได้แก่ระบบต่าง ๆ ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  และเป็น
นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาได้อย่างแท้จริง 

ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เป็นระบบบันทึกฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ 
 2. แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพร้อมรายละเอียดแบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเป็น
มหาวิทยาลัยแรก หรือระบบเปิด 
 3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงและตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่าน 
http://activity.rmutp.ac.th 
 4. ประยุกต์ใช้งานเพ่ือรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบจองท่ีนั่งรถยนต์ 
ระบบจองบัตรเข้าชมละคร ระบบจองที่นั่งฝึกอบรม ฯลฯ 
 5. แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นหน้ารายงานยอดนักศึกษา แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมและไม่
เขา้ร่วม แสดงกราฟแห่ง และกราฟวงกลม 
 6. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาและคณะ สามารถเข้าตรวจสอบกิจกรรมของ
นักศึกษาได้ โดยเข้าใช้งานในระบบ มีทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ 2) กลุ่มผู้บริหารจัดการข้อมูล      
3) กลุ่มผู้รับบริการ 

http://activity.rmutp.ac.th/
http://at.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (AT Code) มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เป็นระบบลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองแบบออนไลน์  
 2. เป็นระบบบันทึกฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ และแสดงผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบชั่วคราวก่อนย้ายฐานข้อมูลไปสู่ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 
http://activity.rmutp.ac.th 
 3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงและตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่าน http://at.rmutp.ac.th 
 4. ประยุกต์ใช้งานเพ่ือรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบจองท่ีนั่งรถยนต์ 
ระบบจองบัตรเข้าชมละคร ระบบจองที่นั่งฝึกอบรม ฯลฯ 
 
รายละเอียดสถานะ 
 1.ผู้ดูแลระบบ  Admin/Editor คือ บุคลากรกลุ่มงานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา  
     กองพัฒนานักศึกษา จ านวน 3 คน สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้ทุก 
     ล าดับชั้น ได้แก่ 
     1.1 ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานควบคุมและดูแลระบบ 
     1.2 นายธีรนัย ดีฤทธิ์ ผู้สร้าง ดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานระบบ 
     1.3 นางวันทนา ครุฑจันทร์ ผู้ปฏิบัติงาน 
 2.ผู้บริหารจัดการข้อมูล Moderator คือ เจ้าหน้าที่ทรานสคริปต์กิจกรรมของคณะ สังกัดฝ่ายกิจการ 
     นักศึกษาทั้ง 9 ได้แก่  
     2.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จ านวน  1  คน 
     2.2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จ านวน 1  คน 
     2.3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   จ านวน  1  คน 
     2.4 คณะบริหารธุรกิจ    จ านวน  1  คน 
     2.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  1  คน 
     2.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน  1  คน 
     2.7 คณะศิลปศาสตร์    จ านวน  1  คน 
     2.8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวน  1  คน 
     2.9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน  1  คน 
 3.ผู้รับบริการ  User คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี  
  (ผู้เข้าใช้งานระบบ) ทุกชั้นปี ปีละประมาณ 3,000 คน รวมทั้งสิ้น 4 ชั้นปี มีนักศึกษาเข้าใช้บริการ 
       ประมาณ 12,000 คน และอาจรวมถึงนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 
     ในชั้นปีอื่น ๆ ด้วย มีการเข้าถึงข้อมูลจากระบบประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
     เท่านั้น 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบการให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขั้นตอนการขออนุมัติรหัสและช่ัวโมงกิจกรรม ระบบเอกสารกระดาษ และระบบ AT Code ออนไลน์ 
 

ระบบเอกสารกระดาษ 
(ประมาณ 15 วันท าการ) 

ระบบ AT Code ออนไลน์  
(ประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที) 

1.ขั้นตอน (Conceptual) 
1.1 คณะด าเนินการส่งหนังสือมายังกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม 
(ประมาณ 1-3 วันท าการ) 
1.2 กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติรหัสและ
ชั่วโมงกิจกรรม (ประมาณ 2 วันท าการ) 
1.3 ส่งหนังสือกลับไปยังคณะเพ่ือแจ้งผลการอนุมัติ
รหัสและชั่วโมงกิจกรรม (ประมาณ 1-3 วันท าการ) 
1.4 คณะรวบรวมรายชื่อและรหัสนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา (ประมาณ 7 วัน
ท าการ) 

1.ขั้นตอน (Conceptual) 
1.1 คณะกรอกข้อมูลในระบบ AT Code (ประมาณ 
15 นาที ต่อกิจกรรม/รอบ) 
1.2 กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ AT Code 
(ประมาณ 10 นาที ต่อกิจกรรม/รอบ) คณะทราบผล
การอนุมัติแบบออนไลน์ทันทีหลังกองพัฒนานักศึกษา
อนุมัติ สามารถผลิต AT Code เพ่ือน าไปใช้แจก
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
1.3 รายชื่อและรหัสนักศึกษาเข้ามายังระบบ AT 
Code ทันที กองพัฒนานักศึกษาบันทึกข้อมูลใน
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (ใช้เวลาประมาณ 5 
นาที – 1 ช่ัวโมง) 

2.วิธีการ (Detail) 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการข้อมูล ท าหนังสือบันทึก
ข้อความ ขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2 ส่งหนังสือเพ่ือขออนุมัติลายเซ็นจากรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ 
2.3 ส่งหนังสือเพ่ือขออนุมัติลายเซ็นจากคณบดีคณะ 
2.4 คณะส่งหนังสือมายังกองพัฒนานักศึกษา 
2.5 งานสารบรรณกองพัฒนานักศึกษา ส่งหนังสือ
มายังหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
เกษียนหนังสือถึงผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2.6 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนามอนุมัติ 
2.7 ส่งหนังสือกลับไปยังคณะเพ่ือแจ้งผลการอนุมัติ
รหัสและชั่วโมงกิจกรรม คณะสามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ 
2.8 คณะรวบรวมรายชื่อ ส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือด าเนินการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมในระบบทราน

2.วิธีการ (Detail) 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการข้อมูล เข้าเว็บไซต์ 
http://web.rmutp.ac.th/atcode/manage/login.
php ด าเนินการล็อคอินเข้าระบบ โดยเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
ความประสงค์ขอใช้ระบบ AT Code 
2.2 ขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ กรอกข้อมูลในระบบ AT Code 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ โดยเขียนค าร้องขออนุมัติชั่วโมง
กิจกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับมอบ
อ านาจหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการด้านกิจการ
นักศึกษาจากคณบดี เป็นผู้ลงนามอนุมัติส่งข้อมูลไปยัง
กองพัฒนานักศึกษา  
2.3 หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
ตรวจสอบค าร้องในระบบฯ และเสนอ ผอ.กพศ. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรมที่คณะร้องขอ 
2.4 เจ้าหน้าที่คณะฯ/หน่วยงาน สามารถเลือก

http://web.rmutp.ac.th/atcode/manage/login.php
http://web.rmutp.ac.th/atcode/manage/login.php
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สคริปต์กิจกรรม โดยใช้โปรแกรม Excel ระบุคอลัมน์ 
A เป็นชื่อ คอลัมน์  B เป็นนามสกุล และ คอลัมน์ C 
เป็น รหัสนักศึกษา ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ใส่
ที่คอลัมน์ ใดก็ได้  หรือไม่ใส่ก็ได้ จากนั้นส่งไฟล์ข้อมูล
กลับมายังอีเมลงานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการ
นักศึกษา sais@rmutp.ac.th 

ด าเนินการในการเก็บข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ 2 แบบคือ  
1.แบบ Print AT Code รายชื่อและรหัสนักศึกษาจะ
ถูกส่งเข้ายังระบบอัตโนมัติ คณะไม่ต้องด าเนินการต่อ 
2.ส่งไฟล์ข้อมูล Excel มายังงานระบบสารสนเทศเพ่ือ
กิจการนักศึกษา ด าเนินการลงข้อมูลในระบบทราน
สคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 

3.ระยะเวลา (Period)  
ใช้เวลาด าเนินการ ประมาณ 15 วันท าการ 
3.1 ส่วนคณะประมาณ 1 – 3 วันท าการ 
3.2 ส่วนกองพัฒนานักศึกษา ประมาณ 12 วันท าการ  

3.ระยะเวลา (Period)  
ใช้เวลาด าเนินการ ประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที 
3.1 ส่วนคณะประมาณ 15 นาที ต่อกิจกรรม/รอบ 
3.2 ส่วนกองพัฒนานักศึกษา ประมาณ 10 นาที  
ต่อกิจกรรม/รอบ และบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประมาณ 
5 นาที – 1 ชั่วโมงกิจกรรม 

4.จ านวนผู้ให้บริการ (Provider) จ านวน 31 คน 
4.1 กองพัฒนานักศึกษา 4 คน 
4.2 คณบดี 9 คณะ 9 คน 
4.3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 คณะ 9 คน 
4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 คณะ 9 คน 

4.จ านวนผู้ให้บริการ (Provider) จ านวน 22 คน 
4.1 กองพัฒนานักศึกษา 4 คน 
4.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 คณะ 9 คน 
4.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 คณะ 9 คน 

5.จ านวนผู้รับบริการ (User) จ านวน 12,000 บาท 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ตั้งแต่รหัส 57 เป็น
ต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5.1 ชั้นปีที่ 1 ประมาณ 3,000 คน 
5.2 ชั้นปีที่ 2 ประมาณ 3,000 คน 
5.3 ชั้นปีที่ 3 ประมาณ 3,000 คน 
5.4 ชั้นปีที่ 4 ประมาณ 3,000 คน 
5.5 ชั้นปีอื่น ๆ ตามที่คณะแจ้งรายชื่อและจ านวน 

5.จ านวนผู้รับบริการ (User) จ านวน 12,000 บาท 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ตั้งแต่รหัส 57 เป็น
ต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5.1 ชั้นปีที่ 1 ประมาณ 3,000 คน 
5.2 ชั้นปีที่ 2 ประมาณ 3,000 คน 
5.3 ชั้นปีที่ 3 ประมาณ 3,000 คน 
5.4 ชั้นปีที่ 4 ประมาณ 3,000 คน 
5.5 ชั้นปีที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะแจ้งรายชื่อและจ านวน 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:sais@rmutp.ac.th
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รายงานผัง Flow Chart การปรับปรุงการให้บริการ 

ในการอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม 
จากระบบเอกสารกระดาษ เป็นระบบ AT Code แบบออนไลน์  

 
 
 

 
 

ลดขั้นตอนการท างาน 
ใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว 

และสามารถตรวจสอบได้ 
 

 
 

 

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขั้นตอนการขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม (ระบบเอกสารกระดาษ) 
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การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนการขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ระบบ AT Code ออนไลน์ 
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รายงานการประเมินการให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการ
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2562 การแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาจะน าไปประมวลผลเพ่ือก่อให้เกิดการพัมนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการ
ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถน าไปด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนน 
 คะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง  มาก 

คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส าหรับแปล
ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ซึ่งแสดงถึงผู้ใช้บริการมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการอยู่ในระดับตามที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
 4.3 – 5.0 หมายถึง  มากที่สุด 
 3.5 – 4.2 หมายถึง  มาก 

2.7 – 3.4 หมายถึง  ปานกลาง 
1.9 – 2.6 หมายถึง  น้อย 
1.0 – 1.8 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 3,204 คน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 784 26 
หญิง 2,240 74 

รวมทั้งสิ้น 3,024 100 
 

 
 

 
จากข้อมูลตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้

บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ พบว่า 
มีเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 2,240 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และเพศชายตอบแบบสอบถาม
จ านวน 784 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามคณะ 

คณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  308  10.19 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  196  6.48 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  588  19.44 
คณะบริหารธุรกิจ  1,260  41.67 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  112  3.70 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  56  1.85 
คณะศิลปศาสตร์  224  7.41 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  28  0.93 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  252  8.33 
รวมทั้งสิ้น 3,024 100.00 

 

 
 

 จากข้อมูลตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะที่
ท าแบบสอบถามมากเป็นล าดับที่ 1 คือ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1,260 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ล าดับที่ 2 คือ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ล าดับที่ 3 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19 และคณะที่เหลือ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 คณะเทคโนโลยี 
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คหกรรมศาสตร์ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 6.48 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 และล าดับสุดท้ายเป็นคณะสถาปัยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ปี1 1,316 43.5 
ปี2 448 14.8 
ปี3 588 19.4 
ปี4 672 22.2 
รวมทั้งสิ้น 3,024 100 

 

 
จากข้อมูลตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้

บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามชั้นปี พบว่า ชั้นปีที่ 
1 ตอบค าถามมากท่ีสุด จ านวน 1,316 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาอันดับที่สองเป็น ชั้นปีที่ 4 จ านวน 672 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 อันดับสามชั้นปีที่ 3 จ านวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และล าดับสุดท้าย ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th 

หัวข้อ X S.D. 
1. เว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th 4.53 0.775 

1.1 ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย 4.53 0.751 

1.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 4.51 0.822 
1.3 ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 4.54 0.763 

1.4 ความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา 4.52 0.776 
1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password 4.54 0.775 

1.6 รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ 4.54 0.775 

1.7 รูปแบบเว็บไซต์มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน 4.53 0.763 
 
 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th ด้วยค าถาม
จ านวน 7 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 ในเรื่องการออกแบบ
เว็บไซต์ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.53 เว็บไซต์มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ย 4.51 เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ย 4.54 เรื่องความเสถียร
สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password มีค่าเฉลี่ย 4.54 
รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.54 และรูปแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม
เหมาะสมในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.53 
 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th 

หัวข้อ X S.D. 

2. เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th 4.58 0.761 
2.1 ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย 4.59 0.758 

2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 4.59 0.770 

2.3 ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 4.56 0.749 
2.4 ความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา 4.54 0.799 

2.5 ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password 4.60 0.732 

2.6 รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ 4.59 0.733 
2.7 รูปแบบเว็บไซต์มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน 4.57 0.784 

http://activity.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/
http://at.rmutp.ac.th/
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จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th ด้วยค าถามจ านวน 
7 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 ในเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ไม่
ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.59 เว็บไซต์มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.59 เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ย 4.56 เรื่องความเสถียรสามารถ
เข้าใช้ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.54 ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password มีค่าเฉลี่ย 4.60 รูปแบบ
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.59 และรูปแบบเว็บไซต์มีความสวยงามเหมาะสมใน
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.57 
 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจในการใช้บริการ Application Study Life 

หัวข้อ X S.D. 

3. Application Study Life 4.61 0.756 

3.1 ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย 4.63 0.728 
3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 4.63 0.728 

3.3 ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 4.56 0.820 

3.4 ความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา 4.56 0.786 
3.5 ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password 4.62 0.767 

3.6 รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ 4.64 0.713 
3.7 รูปแบบ App มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน 4.65 0.749 

 
จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ Application Study Life ด้วยค าถามจ านวน 7 ข้อ 

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 ในเรื่องการออกแบบ Application 
ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.63 Application มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ย 4.63 Application มีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ย 4.56 เรื่องความ
เสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.56 ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password มีค่าเฉลี่ย 
4.62 รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.64 และรูปแบบ Application มีความ
สวยงามเหมาะสมในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.65 
 
 
 
 



15 
 

ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจในการใช้บริการ Application Study Life 

หัวข้อ X S.D. 
4. ใบ AT Code ส าหรับลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมฯ 4.54 0.817 

4.1 ความชัดเจนของตัวอักษร 4.56 0.785 

4.2 ความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4.51 0.866 
4.3 ความชัดเจนของวันที่จัดกิจกรรม 4.53 0.810 

4.4 ความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรมท่ีเข้าร่วม 4.53 0.833 
4.5 ความชัดเจนของตัวชี้น าไปยังเว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียน 4.55 0.810 

4.6 ความชัดเจนของรหัส AT Code 16 หลัก 4.54 0.844 

4.7 ความชัดเจนของค าชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกรหัส AT Code 4.56 0.773 
4.8 ความชัดเจนของรหัสหมดอายุ วัน เดือน ปี เวลา 4.54 0.833 

4.9 ความชัดเจนของค าเตือนในการรับชั่วโมงกิจกรรม 4.55 0.810 

4.10 การระบุหมายเลขก ากับ AT Code 4.56 0.809 
 

จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจในการออกแบบใบ AT Code ส าหรับลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมฯ ด้วย
ค าถามจ านวน 10 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีความชัดเจน
ของตัวอักษร ค่าเฉลี่ย 4.56 มีความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.51 ความชัดเจนของวันที่จัด
กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.53 ความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม ค่าเฉลี่ย 4.53 ความชัดเจนของตัวชี้น าไปยัง
เว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียน ค่าเฉลี่ย 4.55 ความชัดเจนของรหัส AT Code 16 หลัก ค่าเฉลี่ย 4.54 ความ
ชัดเจนของค าชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกรหัส AT Code ค่าเฉลี่ย 4.56 ความชัดเจนของรหัสหมดอายุ วัน เดือน ปี 
เวลา ค่าเฉลี่ย 4.54 ความชัดเจนของค าเตือนในการรับชั่วโมงกิจกรรม 4.55 และสุดท้าย การระบุหมายเลขก ากับ 
AT Code ค่าเฉลี่ย 4.56 
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ตารางท่ี 8 สื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 

หัวข้อ X S.D. 
5. สื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 4.53 0.791 

5.1 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักศึกษา 4.53 0.775 

5.2 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจน 4.54 0.763 
5.3 มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ 4.54 0.775 

5.4 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และ
เว็บไซต์ต่าง ๆ 

4.48 0.844 

5.5 นักศึกษาได้รับชั่วโมงกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในสื่อ 4.55 0.798 

 
 จากตารางที่ 8 ความพึงพอใจในการใช้บริการสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยค าถามจ านวน 
5 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 โดยมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.53 ในเรื่องรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สามารถอ่านได้ง่าย 
ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.54 มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.54 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมผ่านทางโซเชียลมีเดียวและเว็บไซต์ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 4.48 และนักศึกษาได้รับชั่วโมง
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในสื่อ ค่าเฉลี่ย 4.55 
 
ตารางท่ี 9 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ 

หัวข้อ X S.D. 

6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ 4.56 0.790 
6.1 ความสุภาพ มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ 4.56 0.773 

6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ 4.58 0.747 
6.3 การให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัย 4.56 0.798 

6.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการ 4.55 0.798 

6.5 มีข้ันตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 4.55 0.832 
6.6 ความสะดวกรวดเร็วของการบริการ 4.56 0.773 
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 จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจในการใช้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ ด้วยค าถามจ านวน 6 ข้อ 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.56 ในเรื่องของความสุภาพ มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.56 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการ
บริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 4.58 มีการให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัย ค่าเฉลี่ย 4.56 มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.55 มีข้ันตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ย 4.55 และสุดท้ายในเรื่องความสะดวกรวดเร็ว
ของการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.56 
 
ตารางท่ี 10 ความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับ 

หัวข้อ X S.D. 

7.ความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับ 4.57 0.766 
7.1 นักศึกษาทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.57 0.739 

7.2 ประกาศฯ มีความชัดเจนของข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.56 0.740 
7.3 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านวิชาการวิชาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

4.56 0.777 

7.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านกีฬาและนันทนาการจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.56 0.789 

7.5 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.58 0.787 

7.6 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.56 0.789 

7.7 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4.59 0.737 
7.8 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

4.58 0.725 

7.9 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 

4.59 0.737 
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 จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจในความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการระบบทราน
สคริปต์กิจกรรม ด้วยค าถามจ านวน 9 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่
ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.57 นักศึกษาทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 
4.57 ประกาศฯ มีความชัดเจนของข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.56 นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิต ด้านวิชาการวิชาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.56 นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิต ด้านกีฬาและนันทนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.56 นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ค่าเฉลี่ย 4.58 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.56 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.59 นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มี
คุณธรรม ค่าเฉลี่ย 4.58 และ โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.59 
 
ตารางท่ี 11 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
1. มีความประสงค์ต้องการให้ขยายระยะเวลาใน

การลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา
ในเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2562 หมวด ๕ การลงทะเบียนชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ 15 … “ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง ภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น ๆ ก าหนดไว้ หากเกิน
ก าหนดให้ถือเป็นโมฆะ และนักศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบการลงทะเบียนและติดตามผลด้วย
ตนเอง 
 
- ส าหรับระบบการจัดการที่ดีเวลามีปัญหานั้น 
หากเป็นกิจกรรมของคณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับ
ส่วนกลางมีเจ้าหน้าที่ถามตอบในเวลาราชการ
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ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

ทุกวัน เบอร์โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323 
หรือตลอด 24 ชั่วโมงในกลุ่มไลน์ ชั่วโมง
กิจกรรม หรือในกลุ่มฝ่ายกิจการนักศึกษาที่
จัดท า ให้นักศึกษาเข้ ารับข้อมูลในแต่ละปี
การศึกษา หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ กองพัฒนา
นักศึกษา ได้ 
 
- หากเกินอ านาจในการตัดสินใจของ หนง.ระบบ
สารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา จะขออนุมัติ
พิจารณาต่อ ผอ.กพศ. หรือรองอธิการบดี ที่
รับผิดชอบ ทั้งนี้อ านาจสูงสุดในขั้นสุดท้ายเป็น
อธิการบดีพิจารณา ตามหมวด 10 อ่ืน ๆ ข้อ 30 
กรณีอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
หรือผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้
พิจารณาตามดุลยพินิจ วินิจฉัยชี้ขาดเป็นราย
กรณีไป 

2. ระยะเวลาในบางกิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดการ 

- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมจากคณะ ซึ่ง
ข้อตกลงนั้นมาจากคณะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือมีการก าหนดวัน
หมดอายุของ AT Code ที่นานเกินไป หรืออาจ
มีการเปลี่ยนแปลงในงานใหญ่ ๆ บางงาน กอง
พัฒนานักศึกษาจะด าเนินการส่งหนังสือบันทึก
ข้อความไปยังผู้ จัดกิจกรรมทั้ ง  9 คณะ ให้
ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามระยะเวลาของการจัด
กิจกรรม 

3. กิจกรรที่คณะด าเนินการโดยการลงชื่อ ไม่ได้รับ 
AT Code และไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมตามที่
คณะแจ้ง 

- ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษาปรับรูปแบบการ
ลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาเป็น
ระบบ AT Code หมดแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 
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ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

2560 จึงไม่มีปัญหาในการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม 
นอกจากนักศึกษาไม่ได้บันทึก ส าหรับลักษณะ
การลงทะเบียนโดยการลงชื่อนั้น จะเป็นในส่วน
ของคณะบางคณะ ชมรม หรือชุมนุม หรือใน
บางกรณีเป็นการท ากิจกรรมนอกสถานที่ กอง
พัฒนานักศึกษาจะส่งหนังสือบันทึกข้อความไป
ยังผู้จัดกิจกรรมทั้ง 9 คณะให้ตรวจสอบรายชื่อ
ตกค้างที่ลงทะเบียนโดยกระดาษ 

4. Application Study Life ควรระบุชั้นปีตาม
เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดความ
สับสนในการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2562 หมวด 1 เกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ 5 นักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 57 เป็นต้นไป (1) ได้ปรับเกณฑ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จาก 120 ชั่วโมง
กิจกรรม เหลือเพียง 60 ชั่วโมงกิจกรรม ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
- ส าหรับ Application Study Life ปัจจุบันได้
ท าการประสานงานไปยังส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีแล้วให้ด าเนินการปรับการรายงานผล
เป็นเกณฑ์ปัจจุบัน  
 
- ส่วนใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนั้นสามารถขอได้ตามปกติ และชั่วโมงที่
นักศึกษาท ากิจกรรมไปนั้นยังปรากฏเท่าเดิม
ไม่ได้ปรับลดตามเกณฑ์ 

 
 


