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คํานํา 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการ

ประเมิน ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ทาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 6 ทาน  ไดรวมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยดําเนินการประเมิน ระหวางวันที่  19 – 21 

กันยายน 2554 

คณะกรรมการประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อสรุปผล

การประเมินตามท่ีคณะกรรมการไดประเมินตามสภาพจริงในปการศึกษา 2553 จากการวิเคราะหรายงานการ

ประเมินตนเอง การสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ/หนวยงาน ผูบริหาร ผูแทนอาจารย 

ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนเจาหนาท่ี การศึกษารองรอยหลักฐานเอกสารตางๆ  

และการเย่ียมชมคณะ และหนวยงาน 

คณะกรรมการประเมินหวังวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะไดนําผลการประเมินนี้ไปใชใน

การรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษา และนําไปสูการพัฒนา

ผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย  ปรัชญา วิสัยทัศน และเปาประสงคตอไป 
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 
 

 1. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี  ระหวางวันที่19 – 21 กันยายน  พ.ศ. 2554 ตรวจสอบขอมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน มี

การวิเคราะหรายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอางอิงตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตรวจเย่ียม คณะ สํานัก 

หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ผนวกกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากสภา

มหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภาวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูแทนอาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทน

ศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย และตัวแทนเจาหนาท่ีสายสนับสนุน 

 2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ 

 

 

                                               (รองศาสตราจารย ดร. ชุลีรัตน      จรัสกุลชัย) 

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  
(รองศาสตราจารยคมสัน   จิระภัทรศิลป) 

อาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

คณะกรรมการ 

  
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤตย   ชมสุวรรณ) 

อาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

คณะกรรมการ 

 

  
(อาจารยดําเนิน    ไชยแสน) 

ผูอํานวยการสํานักสหกิจการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คณะกรรมการ 

 

  
(ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณะกรรมการ 
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(ผูชวยศาสตราจารยปราณี    ประวิชพราหมณ) 

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

  

(ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล   หวังวณิชพันธุ) 

รองผูอํานวยการ (กลุมวิชาการ) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

 

  
(ผูชวยศาสตราจารยดวงแข   สุขโข) 

ผูอํานวยการศูนยการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัชชัย   เผาพงศ) 

หัวหนาสาขาวิชาการเทคนิคศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

 

  
(ผูชวยศาสตราจารยเจิมสิริ    ศิริวงศพากร) 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

  
(ผูชวยศาสตราจารยสุใจ   พรเจิมกุล) 

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

  

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ    สุวรรณเวช) 

รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

  

 

 

(นายสุทธิศักด์ิ    ทองคําดี) 

        ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขานุการ 
 
 

 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          5                                                  เกณฑ สกอ. 

สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา  2 

บทสรุปผูบริหาร 6 

สวนท่ี 1   บทนํา 10 

1.1  ประวัติความเปนมา  10 

                     วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธของหนวยงาน 

1.2  วิธีการประเมิน 

10 

12 

สวนท่ี 2   ผลการประเมิน 14 

ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (ป.1)           14 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ป.2) 17 

ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา (ป.3) 17 

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 18 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 18 

ผลประเมินตามรายตัวบงชี้ ตามกลุมตัวบงชี้ สมศ. รอบสาม 19 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะรายองคประกอบ

คุณภาพ 

21 

  

ภาคผนวก 28 

บันทึกภาคสนาม 29 

ผลการตรวจเย่ียมหนวยงาน 79 

รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย 92 

กําหนดการรวจประเมินคุณภาพภายใน 93 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 96 

ผลการตรวจ Improvement plan 98 

Common data set 106 

     

 

 

 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          6                                                  เกณฑ สกอ. 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

 การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการระหวางวันท่ี       

19 – 21 กันยายน 2554 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

พระนคร ไดศึกษารายงานการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 

2554) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

อาจารย นิสิต ศิษยเกา ผูแทนชุมชน และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ซึ่งอยูในกลุมของมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุมสาขา รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะ

ทาง ท่ีเนนระดับปริญญาตรี รับการประเมินตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ ซึ่งมีความ

สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 9 องคประกอบ 

จํานวน 23 ตัวบงชี้ สอดคลองกับตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) จํานวน 20 ตัวบงชี้  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับการพิจารณาตัดสินผลยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

ผลการประเมิน 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และผลการ

ประเมินในภาพรวมตามตัวบงชี้ สมศ. ในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบ 9 องคประกอบของสกอ. พบวา องคประกอบที่ไดผลการประเมินใน

ระดับดีมาก 5 ดาน คือ (1) ปรัชญา วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) 

การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดานที่ไดผลการ

ประเมินระดับดี 3 ดาน คือ   (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) การวิจัย และดานที่

ไดผลการประเมินระดับพอใช 1 ดาน คือ (5) การบริการวิชาการแกสังคม    ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ

พอใช คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.93 ตัวบงชี้ดานกระบวนการอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และตัวบงชี้

ดานผลผลิตอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 
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2. คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของ สมศ. จากตัวบงชี้ ท้ังหมด 20 ตัวบงชี้ไมมีผล

การประเมิน 2 ตัวบงชี้ คือ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ และผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ผลการประเมินท่ี

กําหนดตัวบงชี้ 3 กลุมพบวา (1)ตัวบงชี้พื้นฐาน 15 ตัวบงชี้คือ ดานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการบริหารและการ

พัฒนาสถาบัน และดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในอยูระดับพอใช คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.29  (2)ตัว

บงชี้อัตลักษณ 3 ตัวบงชี้ อยูระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 และ(3)ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 ตัวบงชี้ 

อยูระดับพอใช คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 

3. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานท่ีไดระดับดีมาก และมีคะแนนเฉลี่ย 

5.00  คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู สวนมาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา ข.มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.90 

4. คะแนนเฉลี่ยมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ดานท่ีไดระดับดีมาก คือ ดานกระบวนการภายใน 

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดานที่ไดระดับดี คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการเงิน ดานบุคลากรการ

เรียนรูและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.11, 3.68  และ3.59 ตามลําดับ 

5. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพบวา มาตรฐานท่ีไดระดับดีมาก 5 ดาน ไดแก 

มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ดานกายภาพ ดานการเงิน และดานบริหารจัดการ 

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดานการผลิตบัณฑิต และดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานที่ไดระดับดี 2 ดาน ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

ดานวิชาการ และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดานวิจัย และมาตรฐานที่ได

ระดับ พอใช คือ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

โดยคณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา

มีจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 

จุดเดน 

1. สภามหาวิทยาลัยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณมากและหลากหลาย ทําให

มหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจากขอเสนอแนะที่มีคุณคา 

2. ผูบริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน กลานํา กลาตัดสินใจ มีความมุงมั่น สามารถนําขอเสนอแนะของสภา

มาสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และมีทีมงานบริหารทุกระดับที่ทุมเท เสียสละ แบงความรับผิดชอบ และ

รวมกันทํางานเปนทีม 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝายใหความรวมมือตอผูบริหาร มีความผูกพัน และรักองคการ  
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4. หลักสูตรและการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง Hand-on Technology-based Learning and 

Professional Oriented    

5. มหาวิทยาลัยมีเครือขายภายในและภายนอก เชนความรวมมือระหวางกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนในการทําวิจัย ความรวมมือกับสถานประกอบการ 

ตามโครงการสหกิจศึกษา และความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เปนตน รวมทั้งเครือขายกับชุมชน 

6. มหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะท่ีเปดสอนในสาขาวิชาท่ีเปนท่ีตองการของสังคมโลกาภิวัตน เปน

สาขาแหงโลกอาชีพท่ีสมบูรณ 

7. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และมีการ

พัฒนาโมเดลการประกันคุณภาพที่เปนอัตลักษณ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน ลดความซ้ําซอนใน

การบันทึกขอมูล พัฒนาระบบท่ีตอบสนองภาระกิจประจําวันและมีขอมูลสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหาร และ

ความตองการของระบบประกันคุณภาพ  

2. ยังขาดประเด็นยุทธศาสตรท่ีตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยตามผลการวิเคราะหตนเอง และควร

มีการพัฒนาตัววัดกระบวนการหรือตัววัดระหวางทางเพื่อใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยยังเปนไป

ตามปรัชญาสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” และ

เอกลักษณและอัตลักษณ  

3. ควรมีกระบวนการสงเสริมใหอาจารย เพิ่มคุณวุฒิใหสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งทําผลงานทาง

วิชาการ งานวิจัย เชน ปรับปรุงภาระงานสอนของอาจารยใหเหมาะสมกับพันธกิจและเกณฑของสถาบันอุดมศึกษา 

เปนตน 

4. ควรมีตัววัดผลลัพธอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใชทักษะเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน 

และสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ และควรกําหนดวิธีการประเมินและทบทวนความรูของนักศึกษาที่กําหนดใน

หลักสูตร  

5. วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคุณภาพงานวิจัย และคัดสรรคงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน 

หรือตอยอดงานวิจัยไปสูชุมชนมากขึ้น 

6. จัดทําแผนจัดการความรู ท่ีจัดการความรูตอบสนองพันธกิจและสมรรถนะองคกร และควร

ต้ังเปาหมายใหไดนวัตกรรมใหมๆเพื่อเปนองคกรการเรียนรู 
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ผลงาน/กิจกรรมเดน ในรอบปการศึกษา 2553 

1. การแขงขันหุนยนตกูภัย  ไดรับรางวัลที่ 3 ในการแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทย ป 2553 

และไดรับรางวัลที่ 3 ในการแขงขันชิงแชมประดับโลก ณ ประเทศตุรกี 

2. การแขงขันรถประหยัดนํ้ามัน ไดรับรางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 2 และอันดับ 5 ประเภทรถ

ประดิษฐระดับอุดมศึกษาในการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ  ปที่ 12 พ.ศ. 2553  เมื่อวันท่ี  

27- 28 สิงหาคม 2553 ณ กรมทหารราบที่ 11 บางเขน จ.กรุงเทพฯ  และไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย  ไป

เขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง   ณ  เมืองเชียงไฮ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดรับ

รางวัลที่ 4 ในการแขงขันครั้งนี้ 

3. นางสาวสิริกาญจน  สังขรัตน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  รับ 2 รางวัลจากการ

แขงขันการประกอบอาหาร ในงานแสดงสินคาอาหาร THAIFEX – World  of food Asia 2010 ไดแก รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553      

ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

4. นายพีระพันธ  กาฬภักดี  นายณรงคศักด์ิ  จันทร  และนางสาวศิรดา  ชาญเชิงคา  นักศึกษา

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแขงขัน การประกวดและจัดตกแตงอาหาร ประเภท

บุคคลทั่วไปรับเงินรางวัล 20,000 บาท  ในโครงการ “Food stylist Challenge Creative CHEF 2010”  ครั้งที่ 4   

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ 

5. นายวชิรพงษ เภาหิงษ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย รับรางวัลชนะเลิศ 

และ นายพิตติพรรธน อสุวรรธก รับรางวัลชมเชย  จากการประกวดตัดเย็บกระเปา ในงาน Elvira Exhibition ครั้ง

ที่ 30 ในหัวขอ Sewing in Bloom ความงดงามและความสดใสเบิกบาน ของดอกไม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 

2554 ณ หองพินนาเคิล โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 

6.  โครงการ Sustainable Design Camp 2010 บริษัทคอตโต จํากัด รวมกับมูลนิธิแมฟาหลวง  

รางวัลชนะเลิศ  ประเภทผาทอ   ชื่อผลงาน  อยางแยบยล 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสอน (สพฐ.) 

8. โครงการ English Camp โดยศูนยภาษาคณะศิลปศาสตรรวมกับกองวิเทศสัมพันธ 

9. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศตรุกี (มิถุนายน 2553) 
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สวนท่ี 1  บทนํา 
 

ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อวันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

โดยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูง  ที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบดวยศูนยบริหาร 5 แหง ไดแก ศูนยเทเวศร       

ศูนยโชติเวช  ศูนยพณิชยการพระนคร  ศูนยชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  และศูนยพระนครเหนือ  จัดการเรียนการสอน

เปน 9 คณะ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ซึ่งมีโครงสรางการ

บริหารโดยแบงสวนราชการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน/ภารกิจ/เปาหมาย/กลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน (Vision) 

“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล” 

A leading university for diverse careers, producing exceptional technological 

specialists  and offering international value. 
 

: ภารกิจ (Mission)  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล  สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต  ภาคบริการ

และชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

: วัตถุประสงค (Object) 

1. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิชาชีพที่ชํานาญการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม  และไดมาตรฐานสากล 
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2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิชาชีพในการชี้นําการพัฒนาประเทศ

และสังคม 

3. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เนนการวิจัย การสรางสรรคสิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรมและองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมแบบพึ่งตนเองและย่ังยืน 

4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ตามระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good 

Governance) 

: ปรัชญา (Philosophy) 

สรางคนสูงาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

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

: ปณิธาน  (Determination) 

มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ  ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ  คูคุณธรรม  สูมาตรฐานสากล 

(RMUTP  strivers to  be  a  leader  of  vocational  studies  based  on  integrated  science  and  

technology  as  well  as  maintain  our  competent  and  virtuous  persons.) 

:  คานิยมหลัก  (Core  Value) 

“คิดอยางสรางสรรค  ทําอยางมืออาชีพ”  (Think  Creatively  Do  Professionally) 
 

เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal) 

  มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ  ในระดับสากล 

(RMUTP strives to be a leading university for diverse career which is recognized 

internationally.) 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  (Ideal  Graduates) 

 

 
 

      บัณฑิต “ราชมงคลพระนคร” 

(RMUTP  Graduates) 

      

            

     ความคิดเชิงสรางสรรค (Creativity)      

    ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professionalism Skill)     

   ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Information Technology Skill)    

  ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)   

 วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)  

ทักษะดานวิทยาศาสตร & เทคโนโลยี ( Science and Technology Skill) 
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อัตลักษณของมหาวิทยาลัย (RMUTP Identity) :  

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands-on) 

2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning) 

3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

เอกลักษณสถาบัน (RMUTP Uniqueness) :  

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(RMUTP produces outstanding professional graduates in science and technotogy.) 

มาตรการสงเสริม :  

1. การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานคานิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน 

2. การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานการสงเสริมและสืบสานโครงการ มาจากพระราชดําริ 

ภายนอกสถาบัน 

 

วิธีการประเมิน 

 1.  การวางแผนการประเมิน 

การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาท่ีจะ

เขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  และเมื่อไดรับรายงานการประเมิน

ตนเองของหนวยงานแลว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมาย  ประธานได

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

 การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม  คณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง 

วัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร

ของหนวยงาน  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการ

ประเมินทราบและซักถาม 

2. เย่ียมชมคณะและหนวยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเก่ียวของ   

เย่ียมชมหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานที่ของหนวยงาน 

3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับหนวยงานตามท่ีได

แจงลวงหนา  กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูปกครอง และ

ผูใชบัณฑิต 

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะและหนวยงานเทียบเทาในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ 
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การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม  

1. เมื่อเสร็จการตรวจเย่ียมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน

ประจําวันและทบทวนแผนการเย่ียมในวันตอไป  

2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเก่ียวของ รับทราบและ

รวมอภิปรายผลการประเมิน 

3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล  กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน  

ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ และตรวจเย่ียมสถานที่  (Site visit)  จากนั้น

นําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้  และในการนําเสนอ

ผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได  โดยตองมี

หลักฐานเชิงประจักษมาแสดง 

 

 เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 

    ในการประเมินครั้งน้ีคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1- 5  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ  ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สวนท่ี 2  ผลการประเมิน 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน ป

การศึกษา 2553 

คะแนน 

ประเมิน 

ประเมินตาม

เปาหมาย 
หมาย

เหต ุ
กรรมการ 

SAR กรรมการ 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

 = บรรลุ 

ตัวหาร x = ไมบรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับงชี ้สกอ. + อัตลักษณ+3D ( 28 ตัวบงชี้) 4.71 4.45 37   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี)้ 4.69 4.38 37   

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค และแผนดาํเนนิการ (สกอ.)         

1 ตัวบงชี ้

5.00 5.00 1   

1.1กระบวนการพัฒนาแผน 4 ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

8 5.00 5.00    

องคประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต (สกอ.) 8 ตัวบงชี ้ 4.29 4.17 8   

2.1มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

3 ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 5.00 5.00    

2.2 อาจารยประจําท่ีมวีุฒิปริญญาเอก ผลตางคารอย

ละ(เงื่อนไข 2)  

2.06 1.72 1.72     

2.3 อาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการ 

≥รอยละ 

30 

177 31.64 2.64 2.64   

559.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

7 5.00 5.00    

2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

 4 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

7 5.00 5.00    

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 

4 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 5.00 4.00    

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสติ (สกอ.) 2 ตัวบงชี้    5.00 4.50 2   

3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

5 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 5.00 4.00    

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรม

นักศึกษา 

 

6 ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 5.00 5.00    
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน ป

การศึกษา 2553 

คะแนน 

ประเมิน 

ประเมินตาม

เปาหมาย 
หมาย

เหต ุ
กรรมการ 

SAR กรรมการ 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

 = บรรลุ 

ตัวหาร x = ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบงชี ้   4.47 4.12 3   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั

หรืองานสรางสรรค 

5 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

8 5.00 5.00    

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคตอจาํนวนอาจารยประจําและ

นักวิจยัประจํา 

10,000 

บาท/คน 

12,577,600.

00 

24,257.67 3.42 2.36    

518.50 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแกสงัคม (สกอ.) 2 ตัวบงชี ้ 5.00 3.00 2   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

3 ขอ  1, 2, 3 3 5.00 3.00    

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

3 ขอ 1, 2, 3 3 5.00 3.00    

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)       

1 ตัวบงชี ้

5.00 5.00 1   

6.1ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 5.00 5.00    

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ (สกอ.) 4 ตัวบงชี ้   5.00 5.00 4   

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

4 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

7 5.00 5.00    

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 

3 ขอ 1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6 

6 5.00 5.00    

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.) 1 ตัวบงชี ้ 5.00 5.00 1   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

4 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

7 5.00 5.00    

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (สกอ.) 1 ตัวบงชี ้  5.00 5.00 1   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

4 ขอ  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

9 5.00 5.00    
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน ป

การศึกษา 2553 

คะแนน 

ประเมิน 

ประเมินตาม

เปาหมาย 
หมาย

เหต ุ
กรรมการ 

SAR กรรมการ 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

 = บรรลุ 

ตัวหาร x = ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ 10 อัตลกัษณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4.67 4.67 3   

10.1 ระบบกลไกพัฒนานักศกึษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ(Hand-on) 

3 ขอ  1, 3, 4, 5 4 4.00 4.00    

10.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช

ทักษะท่ีมเีทคโนโลยีเปนฐาน(Technology 

Based Education - Training) 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

10.3 มีระบบและกลไกการสรางความ

เชี่ยวชาญวชิาชีพ(Professional Oriented) 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3D 5.00 5.00 2   

99.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา 3 ดี 

(3D) 

3 ขอ  1, 2, 3, 4, 5 5 5.00 5.00    

99.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี 

(3D) มีความรู เจตนคติท่ีด ีตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 

3 ดาน 

2 ดาน 1, 2, 3 5 5.00 5.00    
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ตาราง ป. 2  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2553 ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดําเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑติ  3.12 4.75 5.00 4.17 ด ี

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 4.50 - 4.50 ด ี

องคประกอบท่ี 4 การวจิัย  2.36 5.00 - 4.12 ด ี

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  - 3.00 - 3.00 พอใช 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ  - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 10 อัตลักษณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 - 4.67 -  4.67 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 99 องคประกอบตามนโยบาย

รัฐบาลสถานศกึษา 3D 

 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ภาพรวม 9 องคประกอบ 2.93 4.67 5.00 4.38  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ด ี  

ภาพรวม 11 องคประกอบ 2.93 4.67 5.00 4.45  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ด ี  
 

ตาราง ป. 3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2553 ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบณัฑิต  - - 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา 

2.93 4.63 - 4.29 ด ี

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพันธกจิของการบริหาร

การอุดมศึกษา  

2.93 4.33 - 3.90 ด ี

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ภาพรวมตวับงชี้ สกอ. 2.93 4.67 5.00 4.38 ด ี

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ด ี  
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ตาราง ป. 4  ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  

มุมมองดานการบริหารจดัการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2553 ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.00 5.00 4.14 ด ี

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

3. ดานการเงิน 2.36 5.00 - 3.68 ด ี

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

2.18 5.00 - 3.59 ด ี

ภาพรวมตวับงชี้ สกอ. 2.93 4.67 5.00 4.38  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ด ี  
 

ตาราง ป. 5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2553 ผลการ

ประเมิน ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม

ในการจัดการศึกษา 

2.61 4.90 - 4.37 ด ี

   1) ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

   2) ดานวชิาการ 2.18 4.67 - 3.67 ด ี

   3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

   4) ดานการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนนิการตามภารกิจ

ของสถาบนัอดุมศึกษา 

2.36 4.38 5.00 4.24 ด ี

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.67 5.00 4.75 ดีมาก 

   2) ดานการวจิัย 2.36 5.00 - 4.12 ด ี

   3) ดานการใหบริการทางวชิาการแกสังคม - 3.00   3.00 พอใช 

   4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00   5.00 ดีมาก 

ภาพรวมตามตัวบงชี้ สกอ. 2.93 4.67 5.00 4.38  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ด ี  
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ผลประเมินตามรายตัวบงชี้ ตามกลุมตัวบงชี้ สมศ. รอบสาม 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
หมาย

เหต ุ
SAR กรรมการ 

SAR 
กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 ตัวหาร ตัวหาร 

ภาพรวมทกุตวับงชี้ (จาก 20 ตัวบงชี้ ประเมิน 18 ตวับงชี ้ไมประเมิน ตัวบงชี้ที่ 2, 4) 4.30 3.99 
 

กลุมตวับงชีพ้ื้นฐาน (จาก 15 ตัว ประเมิน13 ตัวบงชี้ ไมประเมิน ตัวบงชีท้ี ่ 2, 4) 3.59 3.29   

กลุมตวับงชีพ้ันธกิจหลกัของสถานศึกษา (จาก 11  ตัวบงชี้ ประเมิน 9 ตัวบงชี้ ไมประเมิน 2 

ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชีท้ี่ 2, 4) 

3.37 2.94   

ดานคุณภาพบณัฑติ     2.51 2.63  

1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

รอยละ 60 1,594 83.11 1,594 83.11 4.16 4.16   

1,918 1,918 

2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี 

โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศกึษาแหงชาต ิ

คา

คะแนน- 

- -   0 - - ไมประเมินฯ 

-   

3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

รอยละ 0.1 3.75 4.36 4.75 5.52 0.87 1.10   

86 86 

4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

 รอยละ - - - - - - ไมประเมินฯ 

-   

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค     1.78 1.08   

5 งานวจิัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ

การตีพิมพเผยแพร (ภาพรวมเฉล่ีย) 

รอยละ  10 41.125 7.35 26.50 4.74 1.84 1.43   

559.5 559.50 

6 งานวจิัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 10 54 9.65 28 5.00 2.41 1.25   

559.50 559.50 

7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพ 

รอยละ 10  12.00 2.14 6.25 1.12 1.07 0.56   

559.50 559.50 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม     5.00 4.00   

8 ผลการนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการวิชาการมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวจิัย 

รอยละ 5 37 37.76 7 35.00 5.00 5.00   

98 20 

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแขง็ของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

3 ขอ 1, 2, 3, 

4, 5  

5 1, 2, 3 3 5.00 3.00   
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
หมาย

เหต ุ
SAR กรรมการ 

SAR 
กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 ตัวหาร ตัวหาร 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

    5.00 5.00   

10 การสงเสริมและสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ขอ 1, 2, 3, 

4, 5 

5 1, 2, 3, 

4, 5 

5 5.00 5.00   

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ขอ 1, 2, 3, 

4, 5 

5 1, 2, 3, 

4, 5 

5 5.00 5.00   

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน     3.95 3.95   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ

สภาสถาบัน 

3 คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00   

13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ

ผูบริหารสถาบัน 

3  คะแนน 5.00 5 5.00 5.00   

14 การพัฒนาคณาจารย 4 คะแนน  1,246 2.23 1,246 2.23 1.86 1.86   

559.5 559.5 

ดานการพัฒนาและประกนัคณุภาพ

ภายใน 

    4.47 4.47   

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยตนสังกดั 

3 คะแนน 4.47 4.47 4.47 4.47   

กลุมตวับงชีอ้ัตลักษณ     4.70 4.70   

16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกดิอัต

ลักษณ 

3 คะแนน 1, 2, 3, 

4, 5 

5 1, 2, 3, 

4, 5 

5 5.00 5.00   

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต

ลักษณ 

3 คะแนน 36.80 4.09 36.80 4.09 4.09 4.09   

9 9 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ

จุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 

3 ขอ 1, 2, 3, 

4, 5 

5 1, 2, 3, 

4, 5 

5 5.00 5.00   

กลุมตวับงชี้มาตรการสงเสริม     4.00 3.50   

18.1 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหา

ภายในสถาบัน 

3 ขอ 1, 2, 3, 

4 

4 1, 2, 3, 

4 

4 4.00 4.00   

18.2 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหา

สังคมภายนอกสถาบัน 

3 ขอ 1, 2, 3, 

4 

4  2, 3, 4 3 4.00 3.00   
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จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ ดําเนินการ 

จุดเดน 

มีการพัฒนาความเชื่อมโยงผลการวิเคราะหความสอดคลอง จนเปนแผนภูมิที่สามารถตรวจสอบ

ไดหลายมิติ 

แนวทางเสริมจุดเดน 

จัดทําเปาหมายในแตละป และผลการดําเนินงานโดยจัดทําเปนสรุปเพื่อใหผูบริหารสามารถ

ติดตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรได 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ขาดประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งประเด็นยุทธศาสตรจุดแข็งและจุดออน 

ขอเสนอแนะ 

ใชประโยชนกรอบแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และเกณฑความเปนเลิศทาง

การศึกษามาปรับปรุงแผนกลยุทธเพื่อใหเกิดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนกับผูบริหารในการพิจารณา

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนทบทวนเนื้อหาใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน จัดทํา

ขอมูลใหเห็นภาพของแผนกลยุทธ ตัววัด เปาหมายตัววัดระยะสั้นระยะยาว และตัววัดระหวางทาง ที่

สําคัญควรพัฒนาตัววัดท่ีวัดผลลัพธของตัววัดกระบวนการของอัตลักษณ ตัววัดที่วัดเปาหมายสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย  

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จุดเดน 

1. หลักสูตรมหาวิทยาลัยมีจุดเดน Hand-on, Technology based-learning และ Professional  

และหลักสูตรมีการเพิ่มหมวดความรูทักษะพิสัย  

2. มหาวิทยาลัยมีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

ที่ใหบัณฑิตมีภาวะการไดงานทําสูง และนักศึกษามีผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ อยาง

ตอเนื่อง 

3. มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการสนับสนุนการเรียนรู 

แนวทางเสริมจุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยควรสรางความเขมแข็งของโครงการสหกิจศึกษาเปนการสรางมูลคาเพิ่มในการ

เตรียมพรอมสูตลาดแรงงานของนักศึกษา 
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2. ควรเพิ่มเติมการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรที่เปนไปตามจุดเดนของ

การผลิตบัณฑิต  

จุดท่ีควรพัฒนา 

อาจารยสวนใหญมีภาระงานมากเนื่องจากตองดําเนินงานดานสนับสนุนดวย จึงทําใหผลงาน

ดานวิชาการ ดานวิจัย รวมถึงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงเกณฑภาระงานสอนของอาจารยใหเหมาะสมกับภารกิจดานวิจัย และควรใชเกณฑ

ภาระงานของอาจารยเปนแรงขับในการสรางผลงานวิชาการ 

2. ควรเสริมสื่อการเรียนรูแบบตนเองที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่เปน Hand on, 

Technology based learning  

3. ควรมีตัววัดผลลัพธอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใชทักษะเทคโนโลยีเปน

พื้นฐาน และสรางความเชี่ยวชายวิชาชีพ และควรกําหนดวิธีการประเมินและทบทวนความรูของนักศึกษา

ที่กําหนดในหลักสูตร 

4. ควรทบทวนนโยบายพื้นท่ีสวนกลาง เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสําหรับนักศึกษาในการทํากิจกรรม หรือ

พักผอนระหวางรอการศึกษา   

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดเดน 

แตละคณะมีการใหบริการการใหการปรึกษาท่ีเปนระบบ  และนักศึกษาไดรับการบริการขาวสาร

อยางดีผานระบบเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การสรุปผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ยังไมสื่อใหเห็นถึงภาพรวมของการดําเนิน

กิจกรรมทั้งหมด 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมท้ังหมด (ทุกโครงการ) ของ

มหาวิทยาลัย 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองของชุมชนทองถ่ิน มีระบบการบริหารจัดการคลินิค

เทคโนโลยีที่เปนศูนยประสานงานในการถายทอดงานวิจัยสูการนําไปใชจริงในชุมชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การนําระบบ IT มารวมในการบริหารจัดการใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู 

2. ควรเพิ่มสัดสวนงานวิจัย/งานสรางสรรคที่เนนการพัฒนาบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. งานวิจัยสวนใหญเปนงานถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฯ ควรเสริมกระบวนการวิจัยสราง

นวัตกรรมใหมเสริมความเข็มแข็งชุมชนและทองถ่ิน  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน/สงเสริมใหมีการตีพิมพ/ เผยแพร งานวิจัย/

สรางสรรคใหมากขึ้น และดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะการนําผลการดําเนินงานไป

ปรับปรุงการทํางานใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อกอใหผลลัพธและประสิทธิผล 

2. วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคุณภาพงานวิจัย และคัดสรรคงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชน หรือตอยอดงานวิจัยไปสูชุมชนมากขึ้น  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรใหความสําคัญกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใหมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลไกในการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น  

3. ควรวิเคราะหหาอุปสรรคของงานวิจัย และใชกระบวนการจัดการความรูในการแกปญหา และใช

ประโยชนจากการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อเปนขอมูลในการเฝาติดตามงานวิจัยของคณาจารย  

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะท่ีเปดสอนในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของสังคมโลกาภิวัตน 

เปนสาขาแหงโลกอาชีพที่สมบูรณ   

แนวทางเสริมจุดเดน 

มหาวิทยาลัยเสริมจุดเดน และพัฒนาโมเดลของการพัฒนางานบริการทางวิชาการเชิงธุรกิจ และ

อาจมีความรวมมือกับเครือขายกับภาคอุตสาหกรรมเปนตน  
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัยตามวงจรคุณภาพ PDCA  

2. ควรใชกระบวนการจัดการความรูในการพัฒนางานบริการวิชาการแลถายทอดความรูและ

เผยแพรความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสารธารขน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดทําแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตรที่สะทอนภาพวิสัยทัศนขององคกร และกําหนดแผน

เชื่อมโยงการวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนใหเปนระบบ และดําเนินการใหครบตามวงจร 

PDCA โดยเฉพาะการประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  โดยบูรณาการกับการเรียนการ

สอน  การจัดกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาสุนทรียภาพ ในมิติทางดานศิลปะวัฒนธรรม 

แนวทางการเสริมจุดเดน   

นําผลสัมฤทธิ์ของแตละโครงการมาพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืนของภารกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเดน 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณมากและ

หลากหลาย สามารถใหขอมูลหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับ

ความรูและสามารถนําไปใชในการบริหารและจัดการงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีคุณภาพ และสภา

มหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน  และเปดโอกาสใหบุคคลที่เก่ียวของเขามารวมในการ

บริหารและตัดสินใจ 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีความเขมแข็งในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน รวมท้ังการ

ติดตามกํากับดูแลอยางใกลชิด สามารถขับเคลื่อนใหหนวยงานมีการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่

กําหนดไว สามารถนําขอเสนอแนะของสภานํามาปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

3. มหาวิทยาลัยมีคณะดําเนินงานที่มีความเขมแข็ง และมีความมุงมั่นตอการทํางาน และผลการ

ดําเนินงานสามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนได มีลงการปฏิบัติในการดานแบงปน

ขอมูล การดําเนินการใหบุคลากรจัดทําความรู และนําไปแสดงในสื่อตางๆ เปนอยางดี  
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4. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญมีการนําการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แมวามหาวิทยาลัยมีการจัดการความรูโดยการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู มีชุมชนนักปฏิบัติ มี Block 

ในการจัดเก็บความรู แตแผนการจัดการความรูยังไมตอบสนองพันธกิจ อัตลักษณ และสมรรถนหลัก ของ

มหาวิทยาลัย  และยังไมมีสังเคราะหความรูที่ไดจัดการนํามาสูการปฏิบัติ หรือพัฒนาองคกรอยางชัดเจน  

2. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในเรื่องงบประมาณดําเนินการโดยจัดใหเพียงพอแกการที่จะ

พัฒนางานของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานไดอยางครอบคลุมและครบภาระและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในทุกๆ ดาน 

3. การมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองการดําเนินงานประจําวัน (ERP ที่สอดคลองกับการศึกษา) 

และสามารถนําไปสูสรุปผลการดําเนินงานท่ีตอบสนองงานประกันคุณภาพ และการติดตามแผนงาน  

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการจัดการความรู  และกําหนดประเด็นความรู ท่ี เปน Core 

competency ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองตอยุทธศาสตร และเนนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

และกําหนดประเด็นใหไดความรูที่นํามาใชปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการทํางานเพิ่มความสุขในการทํางาน  

2. ทบทวนกระบวนการสํารวจความคิดเห็น การนําผลการสํารวจเสนอตอสารธารชนควรมีการ

กลั่นกรองใหเหมาะสม หรือกําหนดขอบเขตในการเผยแพร   

3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองการดําเนินงานประจําวัน (ERP ที่สอดคลองกับการศึกษา) 

และสามารถนําไปสูสรุปผลการดําเนินงานที่ตอบสนองงานประกันคุณภาพ และการติดตามแผนงาน 

และควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาระบบ หรือ ใชประโยชนเครือขายราชมงคล  

4. ทรัพยากรดานเครือขาย ควรมีการสํารวจจุดอับ และมีระบบเฝาระวังเพื่อใหเครือขายสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

5. เมื่อนําผลการดําเนินการความเสี่ยงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแลว และสภามหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบขอเสนอแนะตางๆแลว ควรนําขอเสนอแนะมาใชในการปรับแผนการบริหารความเสี่ยง 

รวมท้ังวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปตอไปอยางตอเน่ือง ควรมีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเปนหลักเกณฑที่ชัดเจน 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานการเงิน และดานพัสดุที่ดําเนินการตามระบบอยาง

เครงครัด  

2. ผูบริหารระดับสูงใหความสนใจในการกํากับติดตามการดําเนินการการใชจายเงิน 

แนวทางเสริมจุดเดน 

แมวามหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ แตสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหารยังตองเสียเวลาดําเนินการดวยมือ มหาวิทยาลัยควรเสริมจุดแข็งโดยใหสามารถจัดทํารายงานได

โดยอัตโนมัติ และสามารถลดขั้นตอนการทํางานใหมากขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ดวยการเบิกจายงบประมาณบางอยางไมเปนไปตามแผน โดยเฉพาะงบลงทุน  

2. แผนกลยุทธดานการเงินยังมีขอมูลที่ไมเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแหลงรายได และยังขาดการ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง 

ขอเสนอแนะ 

1. ดวยการเบิกจายงบประมาณบางอยางไมเปนไปตามแผน โดยเฉพาะงบลงทุน มหาวิทยาลัยควร

ใชกระบวนการจัดการความรู มาชวยในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละท้ิงงานของ

ผูวาจางได 

2. ปรับปรุงแผนกลยุทธดานการเงินท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร และแหลงที่มาของงบประมาณ 

3. ควรนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงานทางการเงิน เพื่อใหความรูดานการเงิน

และเปนตัวอยางในการทําธุรกรรมดานการเงิน และเผยแพรใหคนในองคกร 

4. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิต แตยังไมเห็นการนําผลการวิเคราะหไป

ใชประโยชนในการลดตนทุนการดําเนินการอยางเปนระบบ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน 

1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 

2. มีระบบและกลไกการใหความรูแกดานประกันคุณภาพแกนักศึกษาที่ชัดเจน รวมถึงมีการสราง

เครือขายพัฒนาคุณภาพ อยางตอเน่ือง    

3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง และมีการ

พัฒนาโมเดลการประกันคุณภาพที่เปนอัตลักษณ 
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แนวทางเสริมจุดเดน 

1. พัฒนาตอยอดระบบและกลไกประกันคุณภาพ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนในมุมประสิทธิผล หรือ 

ตนทุนในการบริหารจัดการ ตนทุนของเสีย เชนตนทุนดานประกันคุณภาพที่เพิ่มขึ้น กอใหเกิดประสิทธิผล

ดานพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย หรือตนทุนคุณภาพที่เกิดขึ้นลดตนทุนในการบริหารจัดการอยางไร 

เปนตน  

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนเนื้องานเดียวกันกับระบบการทํางาน ทั้งนี้ใหสามารถสรุปผลตัว

บงชี้ตามผลการปฏิบัติงานโดยไมมีความจําเปนตองบันทึกขอมูลซ้ํา 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

 ผูบริหารงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยมีกลยุทธที่ดีในการบริหารคุณภาพ สามารถ

ผลักดันใหผูบริหารทุกระดับเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ มีกลยุทธในการสรางความภูมิใจ และมี

ความสามารถใช  กลยุทธเครือขายใยแมงมุมในการใหทุกคนมีสวนรวมทั้งระดับองคกรถึงระดับบุคคล 

องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3 ดี ตามนโยบายรัฐบาล 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตย ใหมีการเลือกต้ัง

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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ภาคผนวก 
- บันทึกภาคสนาม 

- ผลการตรวจเย่ียมคณะและหนวยงานสนับสนุน 

- รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

- กําหนดการตรวจประเมิน 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- ผลการตรวจ Improvement plan 

- Common data set 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาณ วัตถุประสงค และแผนดาํเนนิการ 

ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 8 ขอ  ดังน้ี 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดย

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภา

สถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจดุเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน   

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ     

4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมาย

ของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป  โดย 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง

นอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  

8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา

สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

คาเปาหมาย  

: 4 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 8 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 8 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

 

1.2 

 

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 16) 

1.2.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  (สมศ. 16.1) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการกาํหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน  โดย

ไดรับการเห็นชอบจากสภา 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  โดย 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 5 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 3 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 3 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

สถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม  

4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสราง

คุณคาตอสังคม   

5. ไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ี

เกี่ยวกับอัตลักษณ  

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

 

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 16) 

1.2.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  (สมศ. 16.2) 

ขอคนพบ  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ เทากับ ..36.80.. คะแนน   คะแนนการประเมินบัณฑิตเฉล่ีย 9 

คณะ เทากับ ...4.09... 

 

 

คาเปาหมาย  

: ...3... คะแนน 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ...4.09.... คะแนน 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ...4.09.... คะแนน 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4.09 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4.09คะแนน        

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

1.3 

 

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถาบัน  (สมศ. 17) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการกาํหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน 

หรือความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ   

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามจุดเนน และจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม   

5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

 

 

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 5 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน  

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.4 

 

อัตลกัษณมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.4.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครใหเปนบัณฑตินักปฏิบัติ (Hands-on) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…4…  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกจิศึกษา โดย 

มหาวิทยาลัยเลือกกระบวนการสหกิจศึกษาเปนกระบวนการท่ีสราง

คุณคาซึ่งเปนกระบวนการท่ีสงผล โดยตรงตอพันธกิจขอท่ี 1 ดานการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรแล

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสู

อาชีพในยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก) โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

และแตงตั้งคณะกรรมการการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝกงาน

วิชาชีพประจําคณะ  และแตงตั้งผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝกงาน

วิชาชีพ  . 

2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรงในสถาน

ประกอบการ โดย 

สงอาจารยไปรวมศึกษาในสถานประกอบการใหไดรับองคความรูใหม 

3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL  เปน

แนวทางในการพัฒนา  โดย 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร แผนการเรียน โดยใหนักศึกษาไปสอนใน

สถานศึกษาจริงจํานวน 1 ป  ในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 และ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู รวมท้ังมีแผนการ เรียนเพ่ือใหนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ไดแก  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรวม

โครงการ  WIL  …. 

4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการ

อยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  โดย 

กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการนิเทศนักศึกษาเปนอาจารยดูแล

รายงาน / Project  นักศึกษา  การจับคูอาจารยนิเทศกับนักศึกษาและสถาน

ประกอบการ   และมีการพัฒนาอยางตอเ น่ือง  รวมท้ังมีการติดตาม

ความกาวหนาโดยการรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศกึษา ตอมหาวิทยาลัย

ทุกภาคการศึกษา   

5. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับ

หรือไดรับการยกยอง  โดย 

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น เขาประกวด

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ  

คาเปาหมาย  

: .....3... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: .....4.. ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: .....4.. ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4. คะแนน        

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

  บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

  บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.4 

 

อัตลกัษณมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.4.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน  

      (Technology Based Education - Training) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…5…  ขอ  ดังน้ี 

1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology Based 

และฝกทักษะในการทํางาน โดย 

มีการฝกทักษะในการทํางาน  แตละวิชาชีพ  โดยมีรายวิชาท่ีมีการเรียน

การสอนดวย e-learning , การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และส่ือ

การสอนซีดีรอม 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เคร่ืองมือ อุปกรณในแตละ

สาขาวิชาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

ดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพ่ือการศึกษา มทร.พระ

นคร 90.75 MHz. เพ่ือใหบริการแกสังคม และเปดโอกาสนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ

จริง ทางhttp://radiomct.rmutp.ac.th 

3. นักศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรูดาน Technology Based กับ

ชุมชน สังคมภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน โดย 

มีการผลิตชิ้นงานซึ่งเปนสวนประกอบของวิชาโครงการ “เครื่องปนเยื่อ

กระดาษจากใบสับปะรด” และมอบชิ้นงานใหกับกลุมแมบาน  ตําบลหวย

สัตวใหญ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

4. นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน 

กรณีศึกษา โดย 

ดยการสรางเว็บไซด  และรายวิชาการออกแบบทางคอมพิวเตอร

กราฟฟก เพ่ือใหนักศึกษาผลิตนิตยสารออนไลน  เชน รายวิชากราฟฟกเพ่ือ

งานโฆษณาประชาสัมพันธ  

5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปนระบบและมี

การพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ  

โดย 

  มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปนระบบ

และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง. 

คาเปาหมาย  

: ....3.... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ...5..... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ...5..... ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5. คะแนน        

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.4 

 

อัตลกัษณมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.4.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional 

Oriented) ใหกับนักศกึษา 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…5…  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน โดย 

มีแผนการฝกอบรมการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใหกับนักศึกษา  

เชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีระบบและกลไกการพัฒนาแนวทางการ

สรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูในสถานท่ีจริง   

2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ โดย 

แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ

ตามแผนที่ไดกําหนดไว  โดย 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมดานเปนผูประกอบการนักลงทุนรายยอย (SME)  

4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดาน

วิชาชีพและสงเสริมความเปนคนดีของสังคม โดย 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา

ท้ังในและนอกหลักสูตร เชน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ได

จัดกิจกรรมโครงการคายนักออกแบบรุนใหม “Young designer Camp”  และ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดโครงการรวมใจครูชาง   สรางฝนเพ่ือนอง     

5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปน

ระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย 

มีแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  เชน การประเมิน

ติดตามผลการฝกประสบการณ วิชาชีพครู ,รายงานผลการดําเนินงานการจัด

กิจกรรม โครงการรวมใจครูชาง   สรางฝนเพ่ือนอง  และรายงานผลโครงการคาย

นักออกแบบรุนใหม  “Young designer Camp” 

 

คาเปาหมาย  

: .....3.... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ....5... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ....5... ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5. คะแนน        

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.1 มรีะบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกาํหนด  โดย 

มีคูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ TQF และแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

หลักสูตรในแตละหลักสูตร 

           - คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ TQF 

           - คําส่ังแตงตั้งกรรมการจัดทําหลักสูตร 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด    

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  โดย

จัดทําคูมือการจัดทําหลักสูตรท่ีระบุแนวทางการดําเนินการปดหลักสูตร 

            -คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ TQF 

3. มีหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาจํานวน 78 หลักฐาน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 4 หลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการในแตละระดับ ไดแก อาจารยประจํา

หลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการรับผิดชอบควบคุมกํากับให

มีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด

การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ   โดยอาง 

- เอกสารหลักสูตร 

- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 

- คําส่ังแตงตั้งสภาวิชาการ 

- รายงานการประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได

ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ

พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  โดย 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 21 หลักสูตร ในปงบประมาณ 

2554 

 

 

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 6 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร รอยละ 100 ของ

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ  ค2) 

โดย 

- โครงการสหกิจของคณะตางๆ 

- โครงการการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการดานส่ิงทอ 

ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับบริษัทโอเรียน

ตอลการเมนท 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารเทียบโอน

ประสบการณเพ่ือบุคลากรสายอุตสาหกรรม 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะการ

รวมมือกับสถานประกอบการในสหกิจ 

เสริมจุดแข็ง 

ควรมีการติดตามโครงการสหกิจเพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคของผูประกอบการณ 

2.2 อาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอคนพบ  

รอยละอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย เทากับ  

5.90 จําแนกตามคณะดังน้ี 

คณะ 
จํานวน อ. วุฒิ

การศึกษา ป.เอก 

จํานวน อ.

ประจํา

ทั้งหมด 

คิดเปน

รอยละ 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 5 50 30 

2. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 2 23.5 8.51 

3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 75 1.33 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ - 16.5 - 

5. วิทยาศาสตรฯ 4 61 6.56 

6. วิศวกรรมศาสตร 6 114.5 5.24 

7. บริหารธุรกิจ 9 95 85.26 

8. ศิลปศาสตร 3 86 3.49 

9. อุสหกรรมส่ิงทอฯ 3 38 7.89 

รวม 33 559.50 5.898 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรเสริมภาพลักษณแรงจูงใจเพ่ือจูงใจผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

คาเปาหมาย  

:  รอยละ 4  

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 5.9 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: รอยละ 5.9  

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 1.72 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :1.72 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

    สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

ขอคนพบ 

สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย เทากับ   

68.36 : 30.03  : 1.43  : 0.18  จําแนกตามคณะดังน้ี 

คณะ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 34 14 2 - 50 

2. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 21.5 1 1 - 23.5 

3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 43 27 4 1 75 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 16.5 - - - 16.5 

5. วิทยาศาสตรฯ 44 17 - - 61 

6. วิศวกรรมศาสตร 92.5 22 - - 114.5 

7. บริหารธุรกิจ 56 39 - - 95 

8. ศิลปศาสตร 53 32 1 - 86 

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 22 16 - - 38 

รวม 382.5 168 8 1 559.50 

คิดเปนรอยละ 68.35 30.03 1.43 0.18 100 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรกําหนดเกณฑภาระงานสอนไมสูงกวาเกณฑ กพอ. มาก เพ่ือใหอาจารยได

มีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น 

 

คาเปาหมาย  

: รอยละ 30 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 31.64       

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 31.64 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 2.64 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 2.64คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

  ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

  ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 7  ขอ  ดังน้ี 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิค

การสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  โดย 

- 0กรอบอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปงบประมาณ 2553 

- แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 4 ป 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  โดย 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 2/2550 เ ร่ือง

หลัก เกณฑวิ ธี การสรรหาและเ ลือกสรร บุคคลเขา เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2551 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดย 

- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ฉบับท่ี 1/2554  เร่ือง  ประเภทและวิธีการในการจัด

สวัสดิการสงเคราะห 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง การคัดเลือก

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางเพ่ือรับ

รางวัลบุคคลดีเดนประจําป 2553 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและ 

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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การวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  โดย 

- แนวปฏิบัติการติดตามประเมินผลการพัฒนาอบุคลากร 

- แบบติดตามผลการฝกอบรมหลังจากบุคลากรเขารับการอบรม 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  โดย 

- โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม  ระหวางวันท่ี 26-29 เมษายน 2554 

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร  ระหวางวันท่ี 22-

23 กรกฎาคม 2553 

- โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และโครงการ

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  ระหวางวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2553  

และวันท่ี 20 และ 25 พฤศจิกายน 2553 

- หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0581.17/2296 ลงวันท่ี 14 

กรกฎาคม 2553 เร่ือง การกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณขาราชการ หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3285   ลง

วันท่ี 17 กันยายน 2553 เร่ือง การวางแผนปองกันและการกํากับติดตาม

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และหนัง สือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี  ศธ 

0581.17/456 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 เร่ือง การกํากับ ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ 

6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

         - รายงานการประเมินผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนา

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2553 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร  สายสนับสนุน  โดย 

         - แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปงบประมาณ 2553 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีการวางระบบการพัฒนาและบริหารอาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน และรายการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรท่ี

เหมาะสม  

เสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรเสริมสรางความพรอมดานศักยภาพ การจัดทํา เสนอ

ผลงานวิจัย และศักยภาพดานภาษาสากล เพ่ิมขึ้น  
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ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.5 หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู     

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 7  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชใน

อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง  โดยมีคอมพิวเตอร 3328 เคร่ือง FTES = 

11,414.92 และมีอัตราสวน = 3.43 FTES / เคร่ือง  

- จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรของสํานัก รวมกับหองปฏิบัติการของคณะ 

และ เคร่ือง Notebook และอุปกรณ ๆ ท่ีตอกับ Wifi ของ

มหาวิทยาลัย 

- Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบงชี้ท่ี 2.5 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา โดย 

มหาวิทยาลัยมีบริการหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเองประจําอยูทุก

ศูนย จํานวน 4 แหง มีการจัดการสอนการใชหองสมุดใหแกนักศึกษา           

ชั้นปท่ี 1 ทุกสาขาวิชา มีกิจกรรมเสริมความรูใหแกนักศึกษา เชน กิจกรรมการ

ฝกอบรมการบริการใหคําแนะนําการใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

- หองสมุดเทเวศร และศูนยการเรียนรูดวยตนเองเทเวศร 

- หองสมุดพระนครเหนือ และศูนยการเรียนรูดวยตนเองพระนครเหนือ 

- หองสมุดพณิชยการพระนคร และศูนยการเรียนรูดวยตนเองพณิชย

การพระนคร 

- หองสมุดโชติเวช และศูนยการเรียนรูดวยตนเองโชติเวช 

- ศูนยการเรียนรูดวยตนเองชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

- หลักสูตรสารสนเทศและการคนควา เปดสอนนักศึกษาชั้นป 1 ทุก

สาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2553 

- ภาพกิจกรรมการฝกอบรมการบริการใหคําแนะนําการใชบริการยืม-

คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

- ภาพกิจกรรมฝกอบรมแนะนําการสืบคนสารสนเทศผาน Web Opac 

- ภาพกิจกรรมฝกอบรมแนะนําการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล

ออนไลน 

- ภาพกิจกรรมใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา  

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ

การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต โดย 

มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการ หองเรียน อุปกรณการศึกษาอยางเหมาะสม มี

จุดเชื่อมคืออินเตอรเน็ตท้ังแบบมีสายและแบบไรสาย ครอบคลุมไมนอยกวา

คาเปาหมาย  

: 4 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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คณะกรรมการ 

รอยละ 90 ของพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย มีหองพยาบาล มีพยาบาลประจํา มีโรง

อาหารบริการอาหาร และสนามกีฬา 

- การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย 1 ระบบ  

- พัฒนาเครือขายความรวมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

- ครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขตพ้ืนท่ีโชติเวชและเทเวศร

,  รูปภาพ    

- ครุภัณฑระบบเกตเวยเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย, รูปภาพ   

- ครุภัณฑระบบถายทํารายการโทรทัศนเพ่ือการผลิต, รูปภาพ  

- ระบบจัดเก็บและสํารองขอมูลผานระบบเครือขาย, รูปภาพ  

- ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย 

- หองเรียน  หองปฎิบัติการ  หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

- แสดงการกระจายของเสนทางเครือขายแบบมีสายและไรสายใน

พ้ืนท่ีศูนยเทเวศร 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงาน

ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬ  โดย 

มหาวิทยาลัยมีส่ิงอํานวยความสะดวกดานงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน มีตู 

kios มีตูยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ใหบริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผล

การเรียน ประจําอยูทุกศูนย 

- ระบบการสมัครเรียนออนไลน 

- ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน  ตู Kios1 ตูKios2  ตูคืน

หนังสือ 

- หองพยาบาล  หองอาหาร  สนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย            

การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  โดย 

มีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมงทุก

ศูนย มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคารตางๆครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ 

มีระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย มีการจัดการขยะอยางเปน

ระบบ 

         -  ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

           -  ระบบประปา 

            - ระบบไฟฟา 
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ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

            - ระบบบําบัดนํ้าเสียและขยะ 

6. ผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 โดย 

            มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบประเมินคุณภาพการใหบริการจําแนก

ตามคณะทุกดาน ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทากับ 3.81 

         -รายงานการประเมิน: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยี      

คหกรรมศาสตร แบบประเมิน 

             -Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบงชี้ท่ี 2.5 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ โดย 

แจงผลการประเมินใหหนวยงานท่ีเกียวของทราบ และดําเนินการปรับปรุง เชน 

การปรับปรุงจุดอับสัญญาณ WiFi  

           -เอกสารบันทึกขอความจดัสงผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการ

ใหบริการดานกายภาพแกหนวยงาน 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยจัดส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานและจัดสภาพแวดลอม

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาครบทุกดานอยางเหมาะสม 

จุดเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดหาโปรแกรม E – Learning ท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เชน 

โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดทีพ่บและนาํมาใชประกอบการ  

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน     

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได……6…  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกหลักสูตร  โดย  มีจัดทําแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญในคูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดย 

มีโครงการสอนและแผนการสอน มีรายละเอียดรายวิชากอนเปดภาคเรียน 

-โครงการสอนและแผนการสอน        - มคอ. 3 และ มคอ.4 

3. มหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน

หรือจากการทําวิจัยและโครงงาน รวมท้ังมีรายวิชาสหกิจศึกษา เอกสารหลักสูตร 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยกรรมการ

วิพากษหลักสูตร วิทยากรบรรยาย เปนอาจารยพิเศษ และรวมดําเนินการในรายวิชา

สหกิจศึกษา 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดย มีการจัดการความรูเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน และ

มีการนําผลการวิจัยช้ันเรียนมาปรับปรุงกกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

-โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

จัดโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

-กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน   

-งานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

-แผนการสอนท่ีมีการบูรณาการรวมกับการวิจัย   

6. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกาคการศึกษา โดยผล

การประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  โดยมี

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.24 

- รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ของ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จุดเดน 

อาจารยมีศักยภาพในการในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรติดตามใหอาจารยไดดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการจัดเรียนรูทุกรายวิชาจาก

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยนักศึกษา และผลการวิจัยช้ันเรียน 

คาเปาหมาย  

: 4 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4.คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต    

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม

แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  โดย 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต   

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต   

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน โดย มีโครงการอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกนักศึกษา ปการศึกษา 2553 

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:  5. ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดใหกบันักศึกษา 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ

สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร   

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ

ผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน   

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ  ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ   

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมาย ท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี   

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติโดย 

มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาสเกียรติคุณ จํานวน 2 คน  

1.นายเดชา ลาวงษา นักศึกษาปท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 

ไดรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554 (8 ม.ค. 54) จาก

กระทรวงศึกษาธิการ  

2.นายสรรเสริญ กึกกอง คณะบริหารธุรกิจ เปนคนดี ทําความดี มีนํ้าใจสมควรเปน

แบบอยางท่ีดี ประจําป 2553 (22 ธ.ค.53) จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: ..5 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน      

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทกึเพิ่มเติม 

ประเมินผลเชงิคุณภาพควรมเีร่ืองระดับ

ความสําเร็จของการเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          44                                                                  เกณฑ สกอ. 

 

ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (สมศ. 1) 

ขอคนพบ  

รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1  ป เทากับ 83.11 โดยมีจํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ จํานวน 1594 คน จากจํานวนบัณฑิตป.ตรี ท้ังหมดท่ีสําเร็จ

การศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 2193 คน 

จุดเดน 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดงานทําในอัตราสวนท่ีสูง 

เสริมจุดเดน 

มหาวิทยาลัยควรใชผลการไดงานทําสรางภาพลักษณ ประชาสัมพันธไปสู

กลุมเปาหมาย ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 

คาเปาหมาย  

: รอยละ 60 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 83.11  

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: รอยละ 83.11  

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4.16 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4.16

คะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

(สมศ. 3) 

ขอคนพบ  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผู สําเ ร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทเทากับ 8 จากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมดจํานวน 86 คน  โดยผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 9.30  

จุดที่ควรพัฒนา 

สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 

คาเปาหมาย  

:. รอยละ 0.1  

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:. รอยละ 5.52 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:. รอยละ 5.5223 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 1.10 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 1.10 คะแนน  

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.12 การพัฒนาคณาจารย   (สมศ.14) 

ขอคนพบ  

คณะ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตรี 64 16 1 - 81 

ปริญญาโท 297.5 141 6 - 444.5 

ปริญญาเอก 20 11 1 1 33 

ต่ํากวาปริญญาตรี 1    1 

รวม 382.5 168 8 1 559.5 

ปริญญาตรี 0 16 3   

ปริญญาโท 595 423 30   

ปริญญาเอก 100 66 8   

ต่ํากวาปริญญาตรี 0 -  10  

รวม 
695 505 41 10 

1,2

1 

 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ผลการพัฒนายังอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรใชเกณฑภาระงานเปนแรงขับเพ่ือใหอาจารยสรางผลงาน

วิชาการและเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

คาเปาหมาย  

:. คะแนน 4  

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:. คะแนน 1.86 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:. คะแนน 1.86 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 1.86 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 1.86

คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…6…  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา  โดย ในภาพรวมของกองพัฒนานักศึกษา พบการดําเนินการยังไม

สอดคลองกับตัวบงชี้ท่ีตองการ แตมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับตัวบงชี้ท่ีตองการ 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศกึษา โดย        

มีการสรุปผลขอมูลทุนการศกึษา แนะแนว 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพแก

นักศึกษา  โดย  โครงการกําจัดจุดออนภาษาอังกฤษ โครงการราชมงคลพระ

นครพบสถานประกอบการ คร้ังท่ี 4 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  โดย 

มีการสมัครงานและฝกอาชีพวันท่ี 25 – 26 มกราคม 2553 และแจงขอมูลขาง

สารใหแกนักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไปทราบทางเว็บไซต โปสเตอร 

จดหมายขาว 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  

โดยพบโครงกาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเคร่ืองประกับดวย

คอมพิวเตอรและสรางตนแบบดวย CNC และ Rapid Prototype” ใหกับศิษย

เกาสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเคร่ืองประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร  เมื่อวันท่ี 

7-11 มี.ค. 2554 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  โดย 

         1) โครงการกําจัดจุดออนภาษาอังกฤษ ผลประเมินท่ีได 4.08 

           2) โครงการราชมงคลพระนครพบสถานประกอบการ คร้ังท่ี 4           

ผลประเมินท่ีได 3.68                                                                           

         3) อบรมวิชาชีพระยะส้ันสาธิตทดลองอาชีพอิสระ ผลประเมินท่ีได 3.69 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา  - 

จุดที่ควรพัฒนา 

การนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนางาน 

ขอเสนอแนะ 

ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน

การจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

 

คาเปาหมาย  

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: ......6.... ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4 

คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทกึเพิ่มเติม 

  มหาวิทยาลัยทําได 6 ขอ 4 คะแนน 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…6……  ขอ  ดังน้ี 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน โดย จัด

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ความสัมพันธระหวางบุคคล การส่ือสาร การวิเคราะหเชิงตัวเลข การวิเคราะห

ระบบงาน การประเมินผล  

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา โดย โครงการอบรมดานประกันคุณภาพใหนักศึกษา เร่ืองระบบและ

กลไกประกันคุณภาพวันท่ี 10 -12 กย. 2553 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน

การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับ

ปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม

ตอไปน้ี  โดย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการกาํจัดจุดออนภาษาอังกฤษ 

2) โครงการกีฬาภายในแตละคณะ 

3) โครงการอุดมศึกษาไทยชวยภัยนํ้าถวม 

4) โครงการการรณรงคเพ่ือใหนักศึกษาแตงกายถกูระเบียบ 

5) โครงการราชมงคลสืบสารวัฒนธรรมไทย 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  โดย 

- โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา (ภายนอก) 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบและกลไกประกัน

คุณภาพสําหรับนักศึกษา (ภายใน) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา  โดย มีการสรุปผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนงาน

ท้ังหมด 19 รายการและมีการบรรลุผล 

 

คาเปาหมาย  

: .......4...... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: .......6....... ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: ........6...... ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 

คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 

โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ

นักศึกษา “เพชรราชมงคล” ป 2553 ผูเขารวม

โครงการตดิภาระกจิ และมีคุณสมบัติไม

ครบถวน จงึตองมีการสัมภาษณ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา  โดย มีการนําผลการดําเนินงานใน Improvement Plan 

มาแกไข เชน โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราช

มงคล” ประจําป 2554 

 

จุดเดน 

นักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาดําเนินการตามวงจร PDCA 

จุดที่ควรพัฒนา 

การสรุปผลวัตถุประสงคของแผนประจําปยังไมส่ือถึงผลสัมฤทธ์ิของแต

ละโครงการ 

ขอเสนอแนะ 

ควรสรุปผลวัตถุประสงคของแผนประจําปท่ีส่ือถึงผลสัมฤทธิ์ของแต

โครงการ (เพ่ือนําผลไปปรับปรุง/พัฒนางานตอไป) 
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  8  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  โดย 

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

1.3 คูมือขั้นตอนการทํางานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

1.4 คูมือขนตอนการปฏิบัติงาน 

1.5 ผังการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน

การสอน  โดย 

               2.1 หนังสือขออนุมัติโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรมฯ 

ปงบประมาณ 2553 (63โครงการ) และ 2554 84(โครงการ) 

               2.2 สัญญารับทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 เรื่อง 

(ทุน วช. บุคลากรขอรับปงบประมาณ 2554 และขอลาศึกษาตอในปการศึกษา 

2554) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย  โดย 

              3.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการในป 53 จํานวน 2 โครงการ 

และป 54 จํานวน 3 โครงการ 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

โดย 

              4.1 เอกสารอนุมัติงบประมาณเงินรายจายประจําป / เงินรายได 

              4.2 เอกสารแสดงสัดสวนงบประมาณวิจัย ป 53 เทากับรอยละ 0.62 (เงิน

รายจาย) 

              4.3 เอกสารแสดงสัดสวนงบประมาณวิจัย ป 53 เทากับรอยละ 2.21 (เงิน

รายได) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ

สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี   

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

คาเปาหมาย  

:   5  ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:    8  ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:    8   ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทกึเพิ่มเติม 

      1. การประเมินผลโครงการจะตองนํามาปรับปรุง

พัฒนา พบบางคําถามควรมีการปรับปรังขอคําถามให

ชัดเจน 

      2. ควรเพิ่มสัดสวนงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีเนน

การพัฒนาบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 

      3. ควรใหความสําคัญกับการบูรณาการงานวิจัย

กับการเรียนการสอนใหมากย่ิงขึ้น โดยควรเพิ่ม

สัดสวนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท

รวมกับคณาจารยของสถาบัน 

      4. ควรเพิ่มฐานขอมูลใหครบถวนตามสาขา

งานวิจัยใหมากขึ้น 

      5. ควรมีการติดตามการใชขอมูลสารสนเทศ 

(ฐานขอมูล) ซ่ึงเปนตัวบงช้ีการพัฒนางานวิจัย 

      6. ควรมีการเชิญ Visiting Prof. เพื่อเปนพี่เลี้ยง

หรือผูใหคําแนะนําในการพัฒนางานวิจัย 

      7. ควรเนนการวิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนา

งานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบ

สนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีดีขึ้น 

      8. ควรพัฒนาระบสารสนเทศเพื่อใชในการเก็บ

ขอมูลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อนําไปการวิเคราะห

ผลการดําเนินงาน 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 

(visiting professor) 

               5.1 ภาพถายหองปฏิบัติการวิจัยและภาพถายหองสมุด 

               5.2 ฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยจาก website 

               5.3 รายงานผลการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ

โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐมทร.พระนครครั้งท่ี 1 และ 

Proceddings งาน Green technology & Productivity 2010 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเด็น โดย 

               6.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณ 53 และแบบฟอรม ต

1ด, ต1ช รายไตรมาส 

               6.2 ผลการประเมินโครงการทุกโครงการ และผลการประเมินในขอ 5 จาก 

website ของสํานักวิทยบริการ 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคของสถาบัน โดย 

              7.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งท่ี 5/2553 

วาระท่ี 4 ขอท่ี 4.1 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

โดย 

               8.1 หลักฐานการไดรับงบประมาณหรืองานสรางสรรค บนพื้นฐานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน รอยละ 34.80 ของงบประมาณวิจัยท่ีไดรับในป 53 

               8.2 กลไกการบริหารจัดการคลีนิกเทคโนโลยีในการพัฒนางานวิจัยและ

งานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 

จุดเดน 

      มีคลีนิกเทคโนโลยีท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 

                           - 

ขอเสนอแนะ 

      1. ในการประเมินผลโครงการวิจัย/งานสรางสรรค ควรมุงเนนการประเมินผล

ตามวัตถุประสงคของโครงการใหมากกวาน้ี 

      2. ควรเพิ่มสัดสวนงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีเนนการพัฒนาบนพื้นฐานภูมิ
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

ปญญาทองถ่ิน 

      3. ควรใหความสําคัญกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใหมาก

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท 

      4. ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยใหมากขึ้น ไมเพียงเฉพาะงบจากรัฐ

เทาน้ัน ควรเนนไปท่ีงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกดวย 

      5. ควรเพิ่มฐานขอมูลใหครบถวนตามสาขางานวิจัยใหมากขึ้น 

      6. ควรมีการติดตามการใชขอมูลสารสนเทศ (ฐานขอมูล) ซ่ึงเปนตัวบงช้ีการ

พัฒนางานวิจัย 

      7. ควรมีการเชิญ Visiting Prof. เพื่อเปนพี่เลี้ยงหรือผูใหคําแนะนําในการพัฒนา

งานวิจัย 

      8. ควรเนนการวิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีดีขึ้น 

      9. ควรพัฒนาระบสารสนเทศเพื่อใชในการเก็บขอมูลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อ

นําไปการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 

 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5   ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดย 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง

หลักเกณฑการใหเงินสนับสนุนบุคคลากรไปเสนอผลงานวิชาการระดับ

นานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจ

ได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  โดย 

2.1 คูมือขั้นตอนการปฏิงาน (หนา 29 ) 

2.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเอกสารซีดีเผยแพร 

2.3 รายงานประจําป 2553 - 2554 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  โดย 

3.1 วีดีทัศนผยแพรผลงาน 

3.2 รายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2553) 

คาเปาหมาย  

:    3  ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:    5   ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:    5   ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :   5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 

1. ควรเพิ่มชองทางการเผยแพรองคความรูจาก

งานวิจัยสูสาธารณชน 

2. ควรมีการสังเคราะห/วิเคราะหองคความรูงานวิจัย

ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงช้ึน 

3. ควรเพิ่มจํานวนการนํางานวิจัยไปใชประโยชน และ

การรับรองการใชประโยชนเพิ่มขึ้น (เนนการรับรอง

จากหนวยงานซ่ึงควรมีการประทับตราดวย) 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  โดย 

4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโยชนอาทิเชน คณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

(สวพ.4.2-4-01) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดย 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารงานวิจัยและวิชาการ และแตง

ตังคณะกรรมการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมชองทางการเผยแพรองคความรูจากงานวจิัยสู

สาธารณชน 

2. ควรมีการสังเคราะห/วิเคราะหองคความรูงานวิจยัใหสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งชึ้น 

3. ควรเนนจํานวนงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนมากขึ้น 

4. ควรเนนระบบการ คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดงาย 

5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาชวยในการเก็บขอมูล

และระบบการดําเนินงานท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
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ตัว

บงชี้ 

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการ 

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   

ขอคนพบ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เทากับ  24,257.66  บาท เงินสนับสนุน

ภายใน  8,245,600 บาท  เงินภายนอก 4,332,000 บาท  รวม 12,577,600  บาท 

จํานวนอาจารยประจํา 518.50 คน  นักวิจัยประจํา  -   คน   รวม  518.50  คน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม      

เงินสนับสนุนภายใน 1,306,600 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก 842,000 บาท 

รวม 2,148,600 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 43 คน 

เฉลี่ย 49,967.44 บาทตอคน 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      

เงินสนับสนุนภายใน 567,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก - บาท 

รวม 567,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 22.5 คน 

เฉลี่ย 25,200 บาทตอคน 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน      

เงินสนับสนุนภายใน 580,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก 372,000 บาท 

รวม 952,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 37 คน 

เฉลี่ย 25,729.72 บาทตอคน 

คณะบริหารธุรกิจ  

เงินสนับสนุนภายใน 930,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก - บาท 

รวม 930,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 91 คน 

เฉลี่ย 10,219.78 บาทตอคน 

คณะศิลปศาสตร      

เงินสนับสนุนภายใน 408,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก -- บาท 

รวม 408,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 82 คน 

เฉลี่ย 4,975.60 บาทตอคน 

คาเปาหมาย  

:  10,000  บาท 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 36,217.716 บาท 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 24,257.66 บาท 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 3.42 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ: 2.36 คะแนน               

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทกึเพิ่มเติม 

จัดหางบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจยั/

งานสรางสรรคใหมีปริมาณมากขึน้ 
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ตัว

บงชี้ 

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการ 

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

เงนิสนับสนุนภายใน 799,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก 2,463,000 บาท 

รวม 3,262,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 71 คน 

เฉลี่ย 45,943.66 บาทตอคน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ      

เงินสนับสนุนภายใน 290,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก - บาท 

รวม 290,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 14.50 คน 

เฉลี่ย 20,000 บาทตอคน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

เงินสนับสนุนภายใน 918,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก 455,000 บาท 

รวม 1,373,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 53 คน 

เฉลี่ย 25,905.66 บาทตอคน 

คณะวิศวกรรมศาสตร      

เงินสนับสนุนภายใน 2,447,000 บาท 

เงินสนับสนุนภายนอก 200,00 บาท 

รวม 2,647,000 บาท 

จํานวนอ.และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 104.50 คน 

เฉลี่ย 25,330.14 บาทตอคน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคให

มากย่ิงขึ้น ไมเฉพาะจากงบประมาณปกติเทาน้ัน แตควรพิจารณาถึงงบประมาณ

จากองคกรหรือหนวยงานภายนอกดวย 

2. ควรพัฒนาระบบการใหขอมูลหรือระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงซ่ึงนาจะเปนวิธีการ 

3. ท่ีสามารถใหคําแนะนําในการสรรหาทรัพยากรจากแหลงทุนภายนอกมา

ใชในการพัฒนางานวิจัยท่ีดีขึ้น 
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ตัว

บงชี้ 

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการ 

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4.4 งานวจิัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ. 5)   

ขอคนพบ  

จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีได รับการตีพิมพหรือเผยแพร          

124  เร่ือง/ชิ้น  จํานวนอาจารยประจํา  559.5  คน นักวิจัยประจํา -  คน  รวม

รอยละถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด  เทากับ 4.736 

คณะ 
จํานวน 

อ.ประจํา 

จํานวนงานวิจัย/งาน

สรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร   

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 50 8 

2. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23.5 4 

3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 75 35 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 16.5 15 

5. วิทยาศาสตรฯ 61 7 

6. วิศวกรรมศาสตร 114.5 27 

7. บริหารธุรกิจ 95 15 

8. ศิลปศาสตร 86 5 

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 38 8 

รวม   559.5 124 

 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน/สงเสริมใหมีการตีพิมพ/ 

เผยแพร งานวิจัย/สรางสรรคใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย  

: รอยละ  10 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 7.35 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: รอยละ  4.74 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :1.84 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :1.43 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

บันทกึเพิ่มเติม 

- JOURNAL 

- Inter  Conference ใหสูเวทีระดบัสากล 
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ตัว

บงชี้ 

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการ 

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4.5 งานวจิัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  (สมศ. 6)   

ขอคนพบ  

รอยละจํ านวนงานวิ จัยห รืองานสรา งสรรค ท่ี นํา ไปใชประโยชน           

เทากับ  -  จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 54 เร่ือง/ชิ้น  

จํานวนอาจารยประจํา  559.5  คน นักวิจัยประจํา  -  คน   

คณะ 
จํานวน 

อ.ประจํา 

จํานวนงานวิจัย/งาน

สรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน   

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 50 5 

2. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23.5 2 

3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 75 10 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 16.5 0 

5. วิทยาศาสตรฯ 61 0 

6. วิศวกรรมศาสตร 114.5 0 

7. บริหารธุรกิจ 95 4 

8. ศิลปศาสตร 86 3 

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 38 4 

รวม   559.5 28 

 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนางานวิจัย/สรางสรรคท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดมาก

ขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย  

: รอยละ  10  

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ  9.65 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: รอยละ  5.00 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 2.41คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :1.25 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

  ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

บันทกึเพิ่มเติม 

หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชนควรมี

การประทับตราหนวยงาน ท่ีได รับบริการใน

หนังสือตอบรับ 
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ตัว

บงชี้ 

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการ 

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  (สมศ. 7)   

ขอคนพบ  

รอยละจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ เทากับ  1.11    

จํานวนงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  9  เร่ือง/ชิ้น  จํานวนอาจารย

ประจํา  559.50  คน นักวิจัยประจํา   -   คน   

คณะ 
จํานวน 

อ.ประจํา 

จํานวนผลงานวิชาการ

ที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ 

1. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 50 3 

2. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23.5 0 

3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 75 0.25 

4. สถาปตยกรรมศาสตรฯ 16.5 0 

5. วิทยาศาสตรฯ 61 0 

6. วิศวกรรมศาสตร 114.5 0 

7. บริหารธุรกิจ 95 2 

8. ศิลปศาสตร 86 1 

9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 38 0 

รวม   559.5 6.25 

 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเพ่ิมจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพของ

สถาบัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุน/สงเสริมใหพนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการ 

จัดทําผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะตํารา หนังสือ หรือวารสารทางวิชาการให

มากขึ้น 

2. ควรสนับสนุน/สงเสริมใหพนักงาน ขาราชการ มหาวิทยาลัยขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยเฉพาะในตําแหนง ศ., รศ. ซึ่งเปน

การเพ่ิมจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพไดอีกทางหน่ึง 

3. ควรมีการติดตามหรือใหขอมูล/ความรู/ชองทางการพัฒนา

อาจารยใหมซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญในการพัฒนางานวิจัยท่ีมากขึ้น 

คาเปาหมาย  

: รอยละ 10 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ  2.14 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: รอยละ  1.12 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 1.07 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :0.56 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม   

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกาํหนด  โดย 

1.1 คูมือขั้นตอนการทํางานบริการวิชาการแกสังคม 

1.2 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.3 ระเบียบสถาบันฯ พ.ศ.2554 

1.4 แผนการปฏิบัติงาน ประจําป 2553 – 2554  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอน  โดย 

รายงานผลโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรและคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  โดย 

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. ไมพบการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   

5. ไมพบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   

 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามวัตถุประสงคของ

โครงการและนําผลการประเมินไปวิเคราะห / สังเคราะห / ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 

เนนใหมีกิจกรรมบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนอยางเปนรูปธรรม 

 

 

คาเปาหมาย  

:   3   ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:   5  ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:   3  ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :   5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  3  คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม   

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  3   ขอ  ดังน้ี 

1. มีการสํารวจความตองการของชมุชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหนวยงานวชิาชีพเพ่ือประกอบการกาํหนดทิศทางและการจดัทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจดุเนนของสถาบัน  โดย 

1.1 แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยีชุมชน 

1.2 แบบวิ เคราะหความตองการเ พ่ือประกอบขอเสนอแนะ 

งบประมาณคลีนิกเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2553 

1.3 แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  

โดย 

2.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี       

กับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, เครือขายวิจัย ”ประชาชื่น” 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ

ตอสังคม  โดย 

3.1 แบบประเมินผล และผลการประเมินโครงการ 

3.2 ผลการติดตามรายโครงการ 

3.3 รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 

4. ไมพบการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการใหบริการทาง  

5. ไมพบการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและ

ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน   

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

การจัดทํากลยุทธและแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่ง

อาจไมชัดเจนและไมครบถวน 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย  

:  3  ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:    5  ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:   3  ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 3  คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

บันทกึเพิ่มเติม 

ระบบการประเมินและติดตามผลการใช

ประโยชนควรมีการติดตามการประเมินประโยชน

หรือผลกระทบทางกิจกรรมบริการวิชาการตอ

สังคม ท่ีดําเนินการไปแลวใหครบทุกโครงการ

รวมถึ งการเนนการประเมินดานประโยชน 

ผลกระทบใหมากขึ้น 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          60                                                                  เกณฑ สกอ. 

 

ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5.3  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.8) 

ขอคนพบ  

รอยละจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวจิัย เทากบั  35  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั  7  จํานวน

โครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการท้ังหมด  20 

จุดเดน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงการจัดเก็บและการรายงาน การบูรณาการการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

คาเปาหมาย  

: รอยละ  5 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: รอยละ  37.76 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: รอยละ 35 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
 

5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

(สมศ.9) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  3  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนหรือองคกร  โดย 

ไมพบการดําเนินการในชั้น Action 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  โดย 

2.1 รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม

อยางตอเน่ือง  โดย 

ไมพบ 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและ

ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร  โดย 

ไมพบ 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกร 

มีความเขมแข็ง  โดย 

ไมพบ 

จุดเดน 

- 

คาเปาหมาย  

:  3  ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:   5  ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:   3  ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :   5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 3 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

  บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทกึเพิ่มเติม 

- ควรเนนการดาํเนินงานโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม (สรางความเขมแข็งของชมุชน) 

ใหครบกระบวนการ PDCA โดยเฉพาะ A ซึ่งอัน

จะนําไปสู การพัฒนาโครงการตางๆ ในอนาคต 

ควรเพ่ิมการติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีมกีาร

ประเมิน ดานประโยชน / ผลกระทบท่ีนําไปสูการ

พัฒนาชมุชนเขมแขง็ 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          61                                                                  เกณฑ สกอ. 

 

ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5.5 ผลการชี้นํา  ปองกนั  หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ  (สมศ.18) 

5.5.1   การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดาน คานิยม จิตสาธารณะ       

(สมศ.18.1) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  4  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดย รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  โดย ผลการปฏิบัติราชการ 

ป 2553 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน  โดยรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  โดย 

รายงานผลการดําเนินโครงการ 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  โดย 

- 

 

คาเปาหมาย  

:  3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:   4  ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:  4  ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

  บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

บันทกึเพิ่มเติม 

การดําเนินโครงการควรเนนการทํางาน

แบบ  PDCA โดยเฉพาะ A ใหมากยิ่งขึ้น  

5.5 ผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ  (สมศ.18) 

5.5.1  การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดาน การสงเสริมและสืบสาน

โครงการมาจากพระราชดําริ (สมศ.18.2) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  3  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดย รายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  โดย สรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ป 2553 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน  โดย รายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  โดย 

รายงานการดําเนินโครงการ 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  โดย 

- 

ขอเสนอแนะ 

การผนวกงานวิจัยเขากับงานพัฒนา 

คาเปาหมาย  

:  3  ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:   4  ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:   3  ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 3 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกาํหนด  โดย 

กําหนดนโยบาย  แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  คําส่ัง

แตงตัง้คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม ป 

2553 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โดย 

นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการทําโครงงาน สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  พบ

โครงงานการออกแบบชุดสุภาพสตรี  โดยใชผาเดนิมผสมผสานกับผาฝายทอ

มือ  บานดอนหลวง  จังหวัดลําพูน ของนางสาวภรณทิพย  สกุลชาติ 

การบูรณาการดานกิจกรรมนักศกึษา พบวามีโครงการสืบสานประเพณีท่ี

สําคัญของชาติ  และโครงการคายสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน  โดย 

- มีการเผยแพรผานเว็บไซตของกองศิลปวัฒนธรรม/มหาวิทยาลัย  

- มีสารรักษวัฒนธรรม 

- มีบอรดประชาสัมพันธงานศิลปวัฒนธรรม 

- งานจัดการความรูกองศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการคืนคนดีสูสังคมท่ีทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โดย 

ดานกิจกรรมนักศึกษา  : 

1) ตามแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีกําหนดคาเปาหมายชัดเจน 

2) รา ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมรายไตรมาศ 

3) จากการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 

ดานการเรียนการสอน :  ติดตามความกาวหนาของโครงการพิเศษ ใน

แตละสาขาวิชาและประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการเรียน

การสอนกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คาเปาหมาย  

: ......3....... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: .....6...... ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: ......6........ ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

บันทึกเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย  รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา ผูรับผิดชอบงาน

ศิลปวัฒนธรรมของแตละคณะรวมอยูดวย 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โดย 

ดานการเรียนการสอน : ประเมินผลตามหลักสูตรการเรียนการสอน และ

นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานกิจกรรมนักศึกษา  : นําผลการประเมินโครงการ ตามหลัก PDCA 

ไปปรับปรุงแผนจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เชน  โครงการคาย

สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม รอยละ 86.35  เปนท่ีพึงพอใจของผูรวมโครงการ  

 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม

และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  โดย 

- 

จุดเดน 

มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียน

การสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…5……  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดย 

พบวาการดาํเนินโครงการเรียนรูปรัชญา ในการดาํรงชวีิตตามวิถีไทย  

วันท่ี  30 ก.ค. – 1 ส.ค. 53 มีการดําเนินการครบถวนตามวงจร PDCA 

 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  โดย 

จากสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน พบวาสูงกวารอยละ 80 

(รอยละ 82 ขึ้นไป) 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง  โดย 

กําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีการติดตามผลการดําเนินงาน

และสรุปรายงานผล 

 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน  โดย 

จากแบบสอบถามโครงการฝกอบรมวิชาชพีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติแด

ผูดอยโอกาส  พบวานําไปใชประโยชนรอยละ  96.19 นําไปใชประโยชนทันที

หลังอบรม รอยละ 78.10  นําไปใชประโยชนในครอบครัว รอยละ 69.52 

 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  โดย 

นักศึกษาได รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดี เดนแหงชาติ   สาขา

ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2553” (นายอัศพล  ไวเชียงคา)  และคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร  (ฐานะผูแทนหนวยงาน) ไดรับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ

การประกวดกระทงลอย  เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2554  

 

จุดเดน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ แ ละ เ ห็ น ป ร ะ โย ช น ข อ ง ก า ร นํ า

ศิลปวัฒนธรรม มาใชในการสรางความเขมแข็งแกสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

คาเปาหมาย  

: .....3........ ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ......5........ ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: .......5....... ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          65                                                                  เกณฑ สกอ. 

 

ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได…5……  ขอ  ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี โดย 

- ภาพกิจกรรมโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต ” โดย 

กิจกรรม 7 เม.ย. 2554  

- มทร.รวมใจเฉลิมพระเกียรติ “มหาราชินี” 12 สค. 2553 

- กิจกรรม “5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม 83 พรรษา มหาราช” (2 

ธ.ค. 53) 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ

สุนทรีย  โดย 

กิจกรรม 5 ส   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน (คณะศิลปศาสตร)  โครงการ

ปรับปรุงภาพลักษณภายนอกอาคาร (คณะบริหารธุรกิจ)  สงเสริมใหมีการ

ประกวดความสะอาดโดยเร่ิมจากหองนํ้าท่ีถูกสุขลักษณะ 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม  สอดคลองกับธรรมชาติ และ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดย 

ภาพถายหลังการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสอดคลองกบัธรรมชาติท่ีเปนมิตรกบั

ส่ิงแวดลอม 

4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัด

กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  โดย 

จากการเยี่ยมชมสถานท่ี พบวามีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริม

ตอการจัดกิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  โดยระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาอยูระดับ  

4.26 

จุดเดน 

นําศิลปะและวัฒนธรรมของแตละหนวยงานเปนจุดเนนในการพัฒนา

สุนทรียภาพดานมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 

 

 

 

คาเปาหมาย  

: ......3....... ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: ........5...... ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: .....5......... ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 7  ขอ  ดังน้ี 

1. สภามหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย (พ.ร.บ.) และมีระเบียบวา

ดวยปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการปฏิบัติอยาง

ครบถวน โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีผานมา  

การประเมินตนเอง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและแบบประเมินตนเองของ

กรรมการสภาใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนมีการประเมินตนเองของ

กรรมการสภา และไดมีการประเมินตนเองปละ 1 ครั้ง โดยป พ.ศ.2553 ทําการ

ประเมินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 และไดนําผลการประเมินตนเองเขาท่ีประชุม

สภา เพื่อกําหนดขอเสนอแนะและการปรับปรุงแกไข 

2 ผูบริหารตั้งแตระดับ อธิการบดีลงมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนและมีการประกาศให

ทราบท้ังการประชุมและการเผยแพรในเว็บไซด มีประชุมคณะผูบริหาร เพื่อกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและการวางแผนกลยุทธตางๆ รวมไปถึงการ

มอบหมายใหแตละคณะ/สํานัก/กอง ทําการถายทอดลงสูบุคลากร/สาขาวิชา คณะ

ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศตางๆ เชนผลการใชเงิน ผลการปฏิบัติงาน ผลการ

ประกันคุณภาพ เขามาเปนฐานในการตัดสินใจรวมท้ังวางแผนตางๆ  

3 ผูบริหารมีการประชุม ติดตาม ผลการดําเนินการตามตัวบงช้ี รวมท้ังการ 

กํากับดูแล ประเมินผลการดําเนินการเปนระยะๆ ผานการประชุมคณะผูบริหาร

ระดับสูง และการประชุมคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง   มีการนําเสนอ

แผนและผลตอสภามหาวิทยาลัย และมีจัดทํารายงานผลการดําเนินการในรอบป

และเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆและบุคลากรทุกระดับ 

4 มีการต้ังคณะกรรมการในระดับตางๆ มามีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ัง

มอบอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหผูบริหารระดับรองลงมา รวมท้ังมี

ระเบียบและหลักเกณฑกําหนดไวอยางชัดเจน เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เปนตน มีการจัดทําเวปบอรดเพื่อใหบุคลากรสื่อสารกับผูบริหารได 

5 ผูบริหารมีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อถายทอดความรู รวมท้ังมีการสงเสริม

การพัฒนาผูรวมงานในลักษณะการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

เชน การจัดฝกอบรม ตางๆ การสอนงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากร

ปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคตางๆของ มหาวิทยาลัย 

6 ผูบริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน เห็นไดจากการ

มีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการท่ีดี เชน มีการกระจายอํานาจ การมี

สวนรวมในการบริหาร การตัดสินใจอยางโปรงใส ฯลฯ   

7 สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะผูบริหาร เชน 

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี  นอกจากน้ันยังมี

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป นําผลการ 

คาเปาหมาย  

: 4 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 ประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยและนําขอเสนอแนะจากสภาไปจัดทําแผนการ

บริหารงาน และปรับเปาหมายการดําเนินการตอในปตอไป 

จุดเดน  

1. สภามหาวิทยาลัยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณมากและ

หลากหลาย ทําใหมหาวิทยาลัยไดประโยชนจากขอเสนอแนะนําท่ีมีคุณคา 

รวมท้ังมีการดําเนินการปฏิบัติตามกฏหมายและประเมินตนเองอยางครบถวน

สมบูรณ  

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีความเขมแข็งในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน รวมท้ังการติดตามกํากับดูแลอยางใกลชิด สามารถขับเคลื่อนให

หนวยงานมีการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว สามารถนํา

ขอเสนอแนะของสภานํามาปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

 

 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได   5   ขอ  ดังน้ี 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัย  โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการ

ประชุมเพื่อกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย (การพัฒนาความรูและทักษะดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย) โดยใชขอเสนอแนะจากผลการประเมินผลการ

ประกันคุณภาพปการศึกษา 2553 เปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความ

สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย   

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 โดยมี

การกําหนดกลุมบุคลากรเปาหมายลงในแผนดําเนินการการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2554 เชน ใหครูมีการดําเนินงานดานการวิจัยควบคู

ไปกับการเรียนการสอน 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit  knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู

ท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด  โดยมีการ

แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู มีกิจกรรมถายทอดแลกเปลี่ยนและเรียนรูจากผู

ปฏิบัติท่ีดี  มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ จัดทํา Web Board, Web Blog 

จัดการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยี จัดการอบรม สัมมนา ทําเอกสารเผยแพรความรู 

คูมือ ทําการประชาสัมพันธ และจัดทําเว็บไซค KM 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัว

บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)  เชน มีการ

คาเปาหมาย  

:    3   ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:     5    ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:     5     ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :    5   คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

จัดทําระเบียนความรูและคลังความรูเพื่อรวบรวมความรูและนําเผยแพรใหผูท่ีมี

ความสนใจทราบ 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit  knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช

ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมีการนําความรูท่ีไดไปบูรณาเขากับการเรียนการสอน 

โดยอาจารยจากคณะตางๆ มีการทําการปรับปรุงแผนและขบวนการเรียนการสอน  

และมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางการพัฒนาการสอน 

จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยมีคณะดําเนินงานท่ีมีความเขมแข็ง และมีความมุงมั่นตอการ

ทํางาน และผลการดําเนินงานสามารถเช่ือมโยงหรือบูรณาการเขากับการเรียน

การสอนได 

2. มีลงการปฏิบัติในการดานแบงปนขอมูล การดําเนินการใหบุคลากรจัดทํา

ความรู และนําไปแสดงในสื่อตางๆ เปนอยางดี  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดประเด็นความรูท่ียังไมชัดเจน และตอบสนองตอยุทธศาสตรหรือ  

ประเด็นการจัดการความรูท่ีมหาวิทยาลัยมุงเนนตามอัตลักษณ 

2. การกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อการพัฒนาความรูและทักษะท่ีไมชัดเจน  

3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปน

จุดเดนของคณาจารย เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการ

จัดการความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดประเด็นความรูท่ีเปน Core competency ของมหาวิทยาลัย และ

ตอบสนองตอยุทธศาสตร และเนนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหชัดเจน 

วา มีอะไรบาง และวิเคราะหความสําคัญของประเด็นเหลาน้ัน ซ่ึงอาจจะ

กระจายใหแตละคณะ/สํานัก กําหนดประเด็นความรูท่ีสอดคลองตอบริบทของ

ตนเองได  

2. หลังจากกําหนดประเด็นความรูท่ีชัดเจนแลว ควรตองกําหนด บุคลากร

เปาหมายท่ีตองการไดรับการถายทอดความรูเปนรายบุคคล 

3. ควรมีการติดตามผลโดยทําการศึกษาท้ังผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

ผูเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังน้ีเพื่อใชเปนขอมูลตอการท่ีจะคงไว ปรับปรุง หรือ

ยกเลิก 

4. ควรมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของอาจารย และนํามากําหนด

เปนประเด็นในการจัดการความรู ตอไป 
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7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได   5   ขอ  ดังน้ี 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  โดย

ทําการศึกษาระบบสารสนเทศของชาติและวเิคราะหความจําเปนของการใช

งานเพ่ือนําขอมูลมาใชจดัทําแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีการ

จัดทําแผนกลยุทธและพันธกิจโดยจําแนกงานและโครงการออกเปนดานตางๆ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ   

ของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ  โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบสารสนเทศดานการจัดการเรียน

การสอน  ดานการบริหารจัดการ ดานการเงิน ดานการวิจัย และดานประกัน

คุณภาพ  เชน มีระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ระบบงานทะเบียน ระบบการประเมินการ

เรียนการสอนออนไลน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบรายงายผลเพ่ือการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบงานขอมูลเกี่ยวทะเบียนและคลังความรูจากงานวิจัย 

นอกจากน้ีแลวยังมีระบบการบันทึกและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับงานดานประกัน

คุณภาพ ทําใหแกปญหาเร่ืองขอมูลดานการประกันคุณภาพไดในระดับหน่ึง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  โดยมีการ

ประเมินความคิดเห็นจากผูใชงานจากกลุมอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา 

โดยมีท้ังการประเมินในระบบออนไลนและการใชแบบสอบถาม 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ    

มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  โดยมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญและจําเปน

ของเร่ืองท่ีตองทําการปรับปรุง มีการรายงายผลใหมหาวิทยาลัยทราบ มี

แผนการดําเนินงานปรับปรุง และมีการดําเนินการปรับปรุง เชน การปรับปรุง

ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เว็บไซค ศูนย

การเรียนรูดวยตนเอง ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ และระบบการ

คํานวณคาเส่ือมราคา 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ตามท่ีกําหนด  โดย มีการจัดสงขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน นักศึกษา 

หลักสูตร และขอมูลการมีงานทําของบันฑิตใหสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาปละ 2 คร้ัง 

จุดเดน 

             คณะมีผูดําเนินการดานระบบสารสนเทศท่ีมีความเขมแข็ง 

คาเปาหมาย  

:    3    ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:   5    ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:    5    ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :    5   คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

      มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในเร่ืองงบประมาณดําเนินการโดยจัดให

เพียงพอแกการท่ีจะพัฒนางานของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานได

อยางครอบคลุมและครบภาระและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลท่ีมคีวามหลากหลายหรือแตกตางกนัให

สามารถเชื่อมโยงหรือทํางานรวมกันไดอยางมีคุณภาพ 

2. ควรมีการสํารวจความคิดเห็น หรือ วิเคราะหความจําเปนเกีย่วกับการนํา

ระบบสารสนเทศไปใชในงานของผูบริหารและงานประกันคณุภาพใหมาก

ขึ้นท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและคลองตัวเกีย่วกับการดาํเนินงานในทุกๆ 

ดาน 

3. ขอมูลเกี่ยวกับความคดิเห็นจากกลุมนักศึกษาหรือผูใชงานอ่ืนๆ ซึ่งเปน

ปลายเปดท่ีมีการเผยแพรผานเวบ็ไซคควรทําการตรวจสอบกอนเผยแพร 

4. ประเด็นหรือขอคาํถามท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจควรเพ่ิมความ

เดนชดัใหเพียงพอแกการท่ีจะจาํแนกถึงแหลงของปญหาและประเด็นท่ีจะ

นําไปใชในการเพ่ิม พัฒนา ปรับปรุงงานหรือระบบ 

5. ลักษณะหรือขอคาํถามท่ีมกีารสอบถามผานเว็บไซคถามีงานท่ีผูใชงาน

ตองใชผานเว็บไซค ควรจดัวางรายการประเมินไวควบคูไปกับการใชงาน

ท้ังน้ีเพ่ือใหไดคําตอบจริงจากผูใช 

6. การประเมินความคิดเห็นจากกลุมนักศึกษาท่ีประเมินการสอนของ

อาจารยควรสรางแรงจูงใจ หรือเชิญชวนนักศึกษาใหตอบใหมากข้ึนท้ังน้ี

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพและตรงตามสภาพจริง 

7. ควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับจุดบอดของระบบสัญญาณและติดตั้งเสริม

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัยในทุกคณะ 
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7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6  ขอ  ดังน้ี 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดย ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ โดยมีอธิการบดีและ

ผูบริหารตัวแทนจากท่ีรับผิดชอบตาม    พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปน

กรรมการ มีการระบุรายละเอียดในการทํางานอยางชัดเจน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง

อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน  โดย มีวิเคราะหและระบุความเส่ียง

พรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือ

ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับ

ความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหตามท่ีระบุ ในเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความ

เส่ียงระดับสูง กลาง ต่ํา   รวมท้ังมีการประเมินท้ังโอกาส และผลกระทบอยาง

ชัดเจน 

4. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนด

แผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

และมีการดําเนินการแกไขลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปน

รูปธรรม 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน มีการรายงาน

ความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภามหาวิทยาลัย มีการ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนการดําเนินงานตอสภาสถาบัน 

6. นําสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงเสนอท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ และใหสภารับทราบ   จากน้ันนําประเด็น

ความเส่ียงท่ีเหลือหรือยังดําเนินการไม  รวมท้ังความเส่ียงใหมจากมา

ดําเนินการใหไปปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงในปถัดไป 

 

 

 

คาเปาหมาย  

: 3 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 6 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน  

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน จัดทําคูมือ

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญมีการนําการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา  

การมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถดัไป 

ขอเสนอแนะ 

1. เมื่อนําผลการดําเนินการความเส่ียงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแลว และ

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบขอเสนอแนะตางๆแลว ควรนํา

ขอเสนอแนะมาใชในการปรับแผนการบริหารความเส่ียง รวมท้ังวิเคราะห

ความเส่ียงในรอบปตอไปอยางตอเน่ือง 

2. ควรมีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารความเส่ียงท่ีเปน

หลักเกณฑท่ีชัดเจน 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน  (สมศ.12)  

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยไดผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม 5)   5   คะแนน ท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปน้ี 

1. ส ภ า ส ถ า บั น ทํ า พั น ธ กิ จ ค ร บ ถ ว น ต า ม ภ า ร ะ ห น า ท่ี ท่ี กํ า ห น ด ใ น

พระราชบัญญัติของสถานศึกษา (17 าระ)  โดยสภามีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 

2 ช่ัวโมง วาระและผลการประชุมมีการสรุปไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจน 

2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ และ

ระเบียบ  โดยมีสวนรวมในการพิจารณาเก่ียวกับผังยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจําป กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 อนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป เปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัย 

การกําหนดตัวบงช้ีเก่ียวกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับ

งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  โดยการดําเนินงานของสภาจะตองดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย

วาดวยปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา โดย

ตรวจการสอบรายงานจากรายงานผลการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น   และ

การดําเนินงานดังกลาวจะผานคณะกรรมการ ซ่ึงไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารเงิน

รายได และคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  โดยเปดโอกาสใหบุคคล

ท่ีมีสวนไดสวนเสียสามารถรองทุกขได และมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ

ในบางเรื่อง 

จุดเดน 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและ

ประสบการณมากและหลากหลาย สามารถใหขอมูลหรือขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความรูและสามารถนําไปใชใน

การบริหารและจัดการงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีคุณภาพ  

2. สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน  และเปดโอกาสให

บุคคลท่ีเก่ียวของเขามารวมในการบริหารและตัดสินใจ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 

 

คาเปาหมาย  

:    3    คะแนน 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:    5   คะแนน 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:   5   คะแนน 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :    5   คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5  คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 7  ขอ  ดังน้ี 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร 

และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธ

กิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ  

สภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง   

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 

และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

คาเปาหมาย  

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:  7 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

    สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

    สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          75                                                                  เกณฑ สกอ. 

 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 9  ขอ  ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดบัภาควิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด   

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ

สถาบัน   

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ 

ตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 

โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน      

กลยุทธทุกตัวบงชี้   

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ   

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน   

8. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน   

9. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  

 

คาเปาหมาย  

: 5 ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: .9 ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: 9 ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

    สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

    สูงกวาเปาหมาย 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15)   

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยไดผลการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด .4.47

คะแนน  

 

 

คาเปาหมาย  

: .3 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

: 4.47 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

: .4.47 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4.47คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กก : 4.47คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

    สูงกวาเปาหมาย 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 

ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

10.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา  3 ดี (3D) 

 

ขอคนพบ  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได   5   ขอ  ดังน้ี 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล  

โดย 

- กําหนดโครงการไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 

- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนโยบาย 3 ดี ในสถานศึกษา 

2. จัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพยติด  โดย 

- มีโครงการบริหารองคการนักศึกษา 

- มีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําป 2553 

- โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษา เพ่ือปองกันโรคเอดส และสาร

เสพยติดในสถานศึกษา 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและ

ทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ  

โดย 

- มีโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดําเนินงานสวัสดิการและ

บริการนักศึกษา วันท่ี  15 - 17 กรกฎาคม 2553 

- โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการองคการนักศึกษา 1 - 3 

เมษายน 2554 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ

สถานศึกษา 3 ดี (3D)  โดย 

- สรางเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง (เครือขาย 3 ดี)  

- โครงการความรวมมือของสถานศึกษา เครือขายความรวมมือดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและดานนโยบาย”สถานศึกษา3ดี” 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)  โดย 

 จัดทําแบบประเมิน ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทําสรุป

รายงานผลการดดําเนินงาน 

จุดเดน 

 มหาวิทยาลัยมีโครงการ / กิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบาย 3 ดี จึง

ทําใหผลการดําเนินงานดานน้ีบรรลุวัตถุประสงค 

คาเปาหมาย  

:    3    ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:    5   ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:    5    ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ตัว

บงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตวับงชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

10.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 

 

ขอคนพบ  

รายการ จํานวน กจิกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3D ท่ีมี

การประเมินผล/รายงานผล

ครบถวน 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขา

รวมกจิกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3D 

ดานประชาธปิไตย 

(Democracy) 
2 136 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรม และ

ความเปนไทย 

(Decency) 

15 8,487 

ดานภูมิคุมกนัภัย

จากยาเสพติด 

(Drug - Free) 

5 2,470 

 

จุดเดน 

 มีการจัดกิจกรรม เพ่ือสนองนโยบายกิจกรรม 3 ดี มีโครงการและ

กิจกรรมท่ีสนองตอบท้ัง 3 ดาน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

ขอเสนอแนะ 

 - 

คาเปาหมาย  

:    2  . ขอ 

ผลการประเมินตาม 

คาเปาหมาย 

:     3  . ขอ 

ผลการประเมินตาม     

คาเปาหมาย 

:     3   ขอ 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :   5   คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

การบรรลุเปาหมาย 

   เทากับเปาหมาย 

   ต่ํากวาเปาหมาย 

   สูงกวาเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
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ผลการตรวจเย่ียมหนวยงาน 
 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลพระนคร  ปจจุบันเปดสอน  4  สาขาวชิา คอื  1. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล  2. วิศวกรรมไฟฟา  3. วิศวกรรมโยธา  4. เทคนิคศึกษา   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป

การศึกษา 2553 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ เกณฑ สกอ. 

จํานวน   23  ตวับงชี้  และเกณฑ สมศ.  จํานวน  16 ตัวบงชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี  คาเฉล่ียเทากับ 3.89              

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 

- 5.00 4.73 4.82 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.11 4.75 3.39 3.85 ระดับด ี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

4. การวจิัย 5.00 4.00 4.17 4.25 ระดับด ี

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.00 3.50 3.30 ระดับพอใช 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 3.00 3.00 ระดับพอใช 

7. การบริหารและการจัดการ - 3.25 5.00 3.83 ระดับด ี

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับด ี

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 3.59 3.94 3.91 3.89 ระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี  

 จุดแข็ง 

1.  มีการจดัการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเนนการฝกทักษะวชิาชีพครูชางอุตสาหกรรม 

2.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

3.  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2. ขาดการสรางแรงจงูใจใหอาจารยไปศึกษาตอ 

3. ระบบการจัดการความรู (KM) ยังมีผลดําเนินการนอย 

4. งบประมาณและโครงการงานบริการทางวชิาการทางสังคมยงัไมครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

5. ขาดการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวเิคราะหและประเมินผลพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําผลสะทอนกลับมาพัฒนาคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

2. ควรกาํหนดแนวทางสรางแรงจูงใจใหอาจารยไปศึกษาตอ 

3. ควรมีคณะกรรมการจดัทําระบบคลังความรูและชองทางการเผยแพรองคความรู 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          80                                                  เกณฑ สกอ. 

4. ควรเพ่ิมงบประมาณและโครงการงานบริการทางวิชาการทางสังคมใหครอบคลุมทุกสาขาวชิา 

5. ควรสงเสริมใหมกีารบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการการเรียนการสอนใหเพ่ิม

มากขึ้น 

วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการทําความตกลงรวมมือพัฒนาวชิาชีพครูกับองคกรวิชาชีพภายนอกจนไดรับการยก

ยอง และไดรับคัดเลือกจากครุสภาใหพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดการศกึษา 2 ระดบั คือ  

1.ระดับปริญญาตรี  6 สาขาวชิา คือ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเคร่ืองแตงกาย   สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสินคาแฟชั่น  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวชิาวิทยาศาสตรการ

อาหารและโภชนาการ    และสาขาวชิาการบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร  

2.ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

และสาขาวชิาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศกึษา 2553 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ผลการประเมินภาพรวมอยูใน

ระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.14 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 

- 5.00 3.55 4.03 ด ี

2. การผลิตบัณฑิต 2.59 4.50 3.23 3.52 ด ี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวจิัย 2.85 5.00 2.46 3.37 พอใช 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 5.00 4.50 4.70 ดีมาก 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 5.00 4.83 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ด ี

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 2.66 4.78 3.81 4.14 ด ี

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ด ี ด ี  

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีความมุงมั่นตั้งใจในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ 

2. มีชองทางประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย เขาถงึกลุมเปาหมาย เชน http://www.facebook.com ของสโมสรนักศึกษา การ

ประชาสัมพันธขอมูลไปยังศษิยเกา  
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3. มีกลไกการบริหารจัดการงานท่ีดี เปนแบบอยางแกหนวยงานอ่ืน เชน งานกิจการนักศกึษา งานบริการวชิาการแกสังคม 

งานศิลปและวัฒนธรรมดานคหกรรมศาสตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิมคณุวุฒิปริญญาเอกใหเปนไปตามเกณฑ 

2. จํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ มีจาํนวนนอยเมื่อเทียบกับ

จํานวนอาจารยและนักวิจยั 

3. จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ินานาชาติและจาํนวนตํารา หรือ หนังสือท่ีผานการ

พิจารณา มีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา 

วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 

1. มีอาจารยและนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาต ิ

2. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม มีผลงานท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาต ิ

3. มีการสรางแรงงจงูใจโดยการใหเกียรติบัตรเปนรางวัลแกนักวจิยัท่ีมีผลงานเปนแบบอยางท่ีด ี

4. มีการบริหารจัดการงานท่ีดี ในงานกจิการนักศึกษา งานบริการวิชาการแกสังคม งานทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม

ดานคหกรรมศาสตร และงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนแบบอยางท่ีด ี
 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนจดัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวชิา ไดแก 1) สาขาเทคโนโลยีการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ 2) สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวทิยุกระจายเสียง และ 3) สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา.2553.คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 23 ตวับงชี้  ผลการประเมินภาพ

รวมอยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.02 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 1.62 4.50 4.00 3.47 ระดับพอใช 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

4. การวจิัย 2.83 4.50 - 3.94 ระดับด ี

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 - 4.75 ระดับดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช 

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 2.15 4.44 4.00 4.02 ระดับด ี

ผลการประเมิน ตองปรับปรุง ด ี ด ี ด ี ระดับด ี
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จุดแข็ง 

1 ผูบริหารและบุคลาการของคณะทุกคนไดรับการอบรมและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 การสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพกับการจดัการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 การเขามามีสวนรวมของบุคลากรภายนอก โดยเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณทางวชิาการและวิชาชีพรวม

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

4 มีชองทางการบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาไดอยางหลากหลายชองทองและเขา

อยางท่ัวถงึ 

5 สงเสริมกจิกรรมนักศึกษาท่ีหลากหลาย ครอบคลุมภารกจิ 

6 การบูรณาการวิจัยเขากับการเรียนการสอน 

 7 สนับสนุนเงินงบประมาณวจิัยของสถาบัน 

 8 ระบบกลไกและติดตามและสนับสนุนการวิจยัเปนรูปธรรมและเอ้ือประโยชนตอการทํางานของผูวิจัย 

 9 การนําองคความรูสูการถายทอดของบุคลาการและสาธารณชน 

10  กิจกรรมดานการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางกลมกลืนและตอเน่ือง 

11 ผูบริหารมีวิสัยทัศน และภาวะผูนํา สามารถดึงดูดบุคลาการเขามามีสวนรวมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาคณะ 

12. ผูบริหารและบุคลาการของคณะทุกคนไดรับการอบรมและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 1 พัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการและการศึกษาของอาจารยประจาํ 

 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการประชุมวชิาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

3 จัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณวิชาชีพใหศษิยเกา กรณีวางงาน หรือมคีวามตองการซอมเสริม 

หรือพัฒนาวชิาชีพ 

4 เนนการวิจยัท่ีสามารถใชใหเกดิประโยชน และไดรับการรองรับจากการใชประโยชนจากหนวยงาน ภายนอกหรือ

ชุมชน 

5 การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน การวิจยัอยาง

ชัดเจน 

6 สรางเครือขายความรวมมือทางการบริการวชิาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอก 

7 ขาดการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

8 ขาดการเขียนแผนกลยุทธทางการเงินเปนลายลักษณอักษร 

9 ขาดการวเิคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินท่ีเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะ 

1 จํานวนอาจารยประจํามีนอยเปรียบเทียบกับสัดสวนตอนักศกึษา อาจสงผลตอการดูแลคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

  2 จัดตัง้สมาคมศษิยเกาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางความรวมมือและชื่อเสียงของคณะ 

  3 ปรับปรุงขอเสนองานวจิัยเชิงสํารวจคุณภาพเปนการวิจัยท่ีเนนใชเทคโนโลยี เน่ืองจากคณะอยูในกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีสัดสวนเงินสนับสนุน 

4 สรางความเชื่อมโยงการบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคมใหชดัเจนเชงิประจกัษ 

5 ควรกาํหนดหลักเกณฑเพ่ือใชในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะและประเมินอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

6 ควรเขียนแผนกลยุทธทางการเงิน เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารการใชเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 7 ควรวเิคราะหการใชจายในแตละไตรมาส และภาพรวม  

วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 

1 สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ 

 

4. คณะบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลพระนคร  ปจจุบันเปดสอน 8 สาขาวชิา คอื               

1. การตลาด  2 การจัดการ  3 การบัญช ี 4 การเงิน  5 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 6 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  7.ธุรกิจ

ระหวางประเทศ 8. บริหารธุรกิจ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ  ขอรับ

การตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 35  ตัวบงชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี คาเฉล่ีย

เทากับ 3.81 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 
- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 4.47 4.75 2.93 4.01 ด ี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวจิัย 2.67 3.50 1.21 2.22 ตองปรับปรุง 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.00 2.33 2.60 พอใช 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 4.02 4.50 2.80 3.81 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี พอใช ด ี  

จุดแข็ง 

1. คณะมีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนสามารถจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมีระบบกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงานอยางมีรูปธรรม  

2. ผูบริหารเห็นความสําคัญในการพัฒนาคณะสูสากลเพ่ือรองรับและเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

3. คณะ เห็นความสําคัญของงานบริการนักศึกษาเชนคอมพิวเตอร และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาอยาง

ครบถวนโดยมีการสอบถามจากนักศึกษาและ นําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  

4. มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศกึษาอยางตอเน่ือง  เชน การจัดบริการ

หองสมุด  หองเรียนรูดวยตนเอง  มีโครงการท่ีพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ  

5. ผูเรียนมีความรูและทักษะปฏิบัติสูง เพราะไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง นอกจากน้ียังไดประสบการณวิชาชีพ

จากสหกิจศึกษาและฝกงาน  

6. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจครอบคลุมในทุกดานและมีการประเมินผลความพึงพอใจ

ของผูใชบริการอยางชัดเจน  
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7. คณะฯ มีการดําเนินการเผยแพรกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนอยางตอ เน่ือง ผานกิจกรรม

ตางๆ ของคณะฯ   เรือนหมอพร ท่ีคณะฯ ไดอนุรักษไวเปนโบราณสถานท่ีสะทอนวิถีชีวิตทางศิลปะและวัฒนธรรมในอดีต และ

อนุสาวรียพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากร เกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ

ชาวคณะบริหารธุรกิจ จนเกิดเปนวัฒนธรรมในการทํางาน การดําเนินชีวิตท่ีดีของบุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา  

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. 7ควรเพ่ิมความเขาใจและสรางกฎเกณฑในการคัดสรรผลงานวจิัยใหเปนรูปธรรมท่ีถูกตองเพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ี

ดีท่ีสุดในรอบปในการเผยแพรผลงานสูสาธารณะชน หรือใหมีการไดรับรางวัล2  

2. 7คณะควรมีกลไกรองรับการสนับสนุนงบประมาณการเผยแพรผลงานวิจัยสูสากลใหมีความพรอมสําหรับ

อาจารยท่ีมีความตองการไปนําเสนอผลงานฯ ณ ตางประเทศอยางเพียงพอเพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยในระดับสากล2  

3. 7ผูบริหารควรมีนโยบายการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ การวิจัยและมี

วิธีการถายทอดท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสูการปฏิบัต2ิ  

4. 7คณะฯ ควรสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาเฉพาะ วิชาชีพดานการ

บริหารธุรกิจหรือวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวของภายนอกกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หรือในระดับนานาชาติ    

ขอเสนอแนะ 

1. 6ควรมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลคําเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงแผนอยางเปน

รูปธรรม1  

2. 6ควรมีการติดตามและใหขวัญกําลังใจแกนักวิจัยท่ีมีการนําผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในแตละ

ระดับ1  

3. 6คณะฯ ควรพัฒนาระบบการประเมินผลการใหบริการทางการศึกษาแกนักศึกษาในทุกดานใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น โดยพัฒนาใหเปนฐานขอมูล(data base) ในระบบดิจิตอลเพ่ือสามารถนํามาใชประกอบการพัฒนาการและบริหาร

จัดการดานบริการตอนักศึกษาในอนาคตไดอยางรวดเร็ว1  

4. 6คณะฯ ควรเพ่ิมชองทางสายดวน (hotline) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในกรณี

เรงดวนหรือฉุกเฉินตลอดเวลา1  

 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราชมงคลพระนคร  ปจจุบันเปดสอน 4 สาขาวิชา คือ 

1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร    2.สาขาวชิาวิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  3.คณิตศาสตรและสถิต ิ 4.วิทยาศาสตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศกึษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ขอรับการตรวจประเมินตาม

องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี คาเฉล่ียเทากับ 3.59 
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 
- 4.00 3.00 3.50 พอใช 

2. การผลิตบัณฑิต 2.80 3.75 2.37 3.13 พอใช 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 4.50 - 4.50 ด ี

4. การวจิัย 2.26 4.50 0.77 2.26 ตองปรับปรุง 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.00 4.00 4.00 ด ี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 2.50 3.33 พอใช 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 5.00 4.83 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ด ี

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 2.67 4.33 2.85 3.59 ด ี

ผลการประเมิน พอใช ด ี พอใช ด ี  

จุดแข็ง 

 1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน มุงมั่น และใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.  ผูบริหารมีหลักในการบริหารจัดการท่ีดี  เปนระบบ  ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 3.  มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความพรอมท่ีจะเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 4.  มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม 

 5.  มีการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนมีวธีิการใชเงินอยางคุมคา               

มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 1.  ขาดงานวจิัยท่ีดี มคีุณภาพสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง และ/ หรือ เผยแพรในระดบัชาติ/ นานาชาต ิ

 2. ขาดการบริหารจดัการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ 

 3. ขาดแผนเชิงรุก เพ่ือพัฒนาศักยภาพและอัตลักษณอยางชดัเจน 

 4. ขาดบุคลากรท่ีมวีุฒิปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการ ในทุกหลักสูตร 

 5. ขาดการบูรณาการดานบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหเขากับการจัดการเรียนการสอนและเผยแพรตอสาธารณชน 

 6. ขาดการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การประจาํป 

ขอเสนอแนะ 

1.  สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยท่ีดี มีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง และ/หรือ เผยแพรใน

ระดับชาติ/ นานาชาติ 

 2.  สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ 

 3.  สนับสนุนการจัดทําแผนเชิงรุก เพ่ือพัฒนาศักยภาพและอัตลักษณอยางชัดเจน 

 4.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีวุฒิปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการ  ในทุกหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น 
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6. คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา 

(ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.) และระดับปริญญาตรี เปดสอน 9  สาขาวิชา 1. วิศวกรรมเคร่ืองกล            

2. วิศวกรรมอุตสาหการ 3. วิศวกรรมไฟฟา 4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร               

6. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 7. วิศวกรรมโยธา 8. เทคโนโลยีแมพิมพเคร่ืองประดับ 9. เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและ

แมพิมพ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2553  ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ       

9 องคประกอบ  ผลการประเมิน ภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 3.85 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 

- 4.00 4.86 4.57 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 2.49 4.25 2.93 3.33 พอใช 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 3.50 - 3.50 พอใช 

4. การวจิัย 4.45 4.50 2.33 3.41 พอใช 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.00 3.67 3.80 ด ี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 3.50 3.67 ด ี

7. การบริหารและการจัดการ - 4.50 5.00 4.67 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 2.98 4.28 3.57 3.85 ด ี

ผลการประเมิน พอใช ด ี ด ี ด ี  

 

จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตรมีแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบและกลไกสรางความเชีย่วชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและชัดเจน 

3. คณะจัดบริการอุปกรณการศกึษา คอมพิวเตอร และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาอยางครบถวน 

4. มีระบบและกลไกชัดเจน และกิจกรรมท่ีจัดสามารถพัฒนานักศึกษาไดครบ 4 ดาน รางกาย/จิตใจ/สังคม/

สติปญญา 

5. มีงานวิจัยท่ีมีความโดดเดน สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางแทจริง 

6. กิจกรรมท่ีใหบริการมีความหลากหลายและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

7. มีกิจกรรมในการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย 

8. ความชัดเจนของนโยบาย และการกํากับดูแลของผูบริหาร และหัวหนาหนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานเปนระบบ 
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จุดทีค่วรพัฒนา 

1. การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2. วุฒิปริญญาเอกของอาจารยประจํามจีํานวนนอย 

3. การดาํรงตาํแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํามจีํานวนนอย 

4. การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน 

5. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

6. เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมีจํานวนนอย 

7. งานวิจัยท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงมีจํานวนนอย 

8. ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  

ขอเสนอแนะ 

1. สรางกลไกกาํกับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ 

2. สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวชิาการโดยลดภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ 

4. ควรตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน จากผลการ

ประเมินการสอนของอาจารย 

5. จัดฝกอบรมเสริมความรูและประสบการณใหมๆ  ใหแกศิษยเกาไดมีความรูเพ่ิมขึ้น 

6. จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกใหมากข้ึน 

7. สนับสนุนการทําวิจยัท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใหมากข้ึน 

8. ดําเนินการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือการวเิคราะหความเส่ียงในรอบ

ปถัดไป 

วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มุงเนนผลิตบัณฑิตวศิวกรนักปฏิบัติ โดยจดัการเรียนการสอนท่ีใหนักศกึษาลงมือปฏิบัติจริง 

จนเปนท่ียอมรับจากสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถผลิตผลงาน นวัตกรรมและส่ิงประดษิฐเขาประกวดจนไดรับรางวัล

ตางๆ มากมาย เชน  

-  การแขงขันหุนยนตกูภัย  ไดรับรางวัลท่ี 3 ในการแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทย ป 2553 และไดรับ

คัดเลือกไปเขารวมการแขงขันชิงแชมประดับโลก ณ ประเทศตุรก ี

- การแขงขันรถประหยดันํ้ามัน ไดรับรางวัลเกียรติยศ สถติิสูงสุด อันดับ 2 และอันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ

ระดับอุดมศกึษาในการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ  ปท่ี 12 พ.ศ. 2553  เมื่อวนัท่ี  27- 28 สิงหาคม 

2553 ณ กรมทหารราบท่ี 11 บางเขน จ.กรุงเทพฯ   และไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย      

ไปเขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง   ณ  เมืองเชยีงไฮ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดรับรางวัลท่ี 4 ใน

การแขงขันคร้ังน้ี 
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7. คณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยูท่ี อาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 4 ในบริเวณ

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร (เดมิ) เลขท่ี 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. ใหบริการการสอนวิชาดาน

พ้ืนฐาน แกนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปจจุบันมี 4 สาขาวิชา คือ 1. ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารสากล  2. การทองเท่ียว 3. การโรงแรม 4. ภาษาไทยประยุกต  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาํป

การศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

9 องคประกอบ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากบั 3.87 

 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 
- 4.00 4.50 4.00 ระดับด ี

2. การผลิตบัณฑิต 3.05 4.25 4.04 3.85 ระดับด ี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 3.50 - 3.50 พอใช 

4. การวจิัย 2.48 5.00 1.04 2.60 พอใช 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.00 4.33 4.20 ระดับด ี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 4.00 3.67 ระดับด ี

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 4.50 4.83 ระดับด ี

8. การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 2.91 4.28 3.64 3.87 ระดับด ี

ผลการประเมิน 
ระดับ

พอใช 
ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี

 

 

จุดแข็ง 

1. คณาจารยและบุคลากรมีความพรอมในดานการจัดการศึกษาและการใหบริการทางวิชาการมีโครงการท่ีดําเนินการ

สามารถเกิดประโยชน  ตอชุมชน/สังคมชัดเจน 

2. มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ สกอ. กําหนดแผนรับนักศึกษาบรรลุเปาหมาย 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. ผลงานวิจยัยงัไมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และมกีารนําไปเผยแพรจํานวนนอย 

2. การจัดทํากลยุทธทางการเงิน 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรสนับสนุนสงเสริมใหทุกสาขาวิชาชีพทํางานวิจยัในสาขาวิชาน้ันและจัดหาแหลงทุนให รวมท้ังสนับสนุนให

เผยแพรในเวทีตางๆ 

2. การจดัทําแผนกลยุทธทางการเงนิของคณะศิลปศาสตร 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2553  มทร.พระนคร          89                                                  เกณฑ สกอ. 

วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 

1. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวสําหรับผูใหบริการรถสาธารณะ โดยใหบริการและฝกทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษใหผูขับรถสาธารณะ (แท็กซี)่ เพ่ือรับผูโดยสารตางชาต ิ

2. โครงการภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในสํานักงานใหบริการความรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษใหเจาหนาท่ีตาํรวจ

สถานีตํารวจชนะสงคราม เขตพระนคร 

3. การสงอาจารยสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนานหนิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางเดือนตุลาคม 2553- เดือนมกราคม 2554 

 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ปจจุบันเปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4ป) และหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต(เทียบโอน) 4 สาขาวชิา 1.สาขาวิชาเทคโนโลยเีส้ือผา 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 3. สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 4.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ  ในปการศึกษา 2553  มีการขอรับการประเมิน 9  

องคประกอบ 25ตวับงชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี คะแนนเฉล่ีย 4.20 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองคประกอบของป 2553 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการดําเนินงาน 
- 4.00 4.86 4.57 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.55 4.50 3.94 4.04 ระดับด ี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

4. การวจิัย 4.19 4.50 2.54 3.47 ระดับพอใช 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.50 3.67 4.00 ระดับด ี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 ระดับดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 4.84 4.78 ระดับดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 3.71 4.56 3.92 4.20 ระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับด ี  
 

จุดแข็ง 

1.  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและมีพัฒนาการดานการจัดการ

เรียนการสอนตามพันธกิจดานอุดมศึกษา 

 2.  มีคณะกรรมการท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนคณะกรรมการประจําคณะท่ีมีสวนรวมในการให

คําแนะนําในการพัฒนาหลักสูตรตามหลักเกณฑหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  ผูบริหารใหการสนับสนุนในการพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณใหการเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาดานวิชาชีพ มี

ความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ 
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จุดทีค่วรพัฒนา 

1.  ใหการอบรมหรือใหความรูดานงานวิจัยเพ่ือนํามาพัฒนางานในคณะ/สาขาวิชา 

2.  จัดหาเงินสนับสนุนจากแหลงภายนอกเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

3.  จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะฯ 

ขอเสนอแนะ 

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม เชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูดานงานวิจัยในคณะ/สาขาวิชา 

2.  วางเปาหมายและกลยุทธงานวิจัย ในการหาแหลงทุนภายนอกหรืองบประมาณท้ังแผนดินและงบประมาณ

รายไดในการสงเสริมบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ 

3.  กําหนดจดัทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะฯ 

 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปจจุบันมี 2 สาขาวิชา คือ 

1. การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2. การออกแบบบรรจุภัณฑ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป

การศึกษา 2553  ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 23 ตัวบงชี้  ผลการประเมินภาพ

รวมอยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.04 โดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังน้ี 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองคประกอบของป 2553 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการดําเนินงาน 
- 4.00   4.00 ระดับด ี

2. การผลิตบัณฑิต 1.67 4.00 4.00 3.13 ระดับพอใช 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4. การวจิัย 5.00 4.00   4.33 ระดับด ี

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 4.50   4.50 ระดับด ี

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00   5.00 ระดับดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75   4.75 ระดับดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 4.00   4.00 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทกุตวับงชีข้องทกุองคประกอบ 2.50 4.39 4.00 4.04 ระดับด ี

ผลการประเมิน 
ตอง

ปรับปรุง 

ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี

  

จุดแข็ง 

อาจารยของคณะสามารถสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมจากงานวิจัย 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

2. การพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขอเสนอแนะ 

1. เนนใหบุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการอยางตอเน่ือง เชน สรางความ

ตระหนักและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณสมบัติหรือเขาเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการไดขอตําแหนงเพ่ิมขึ้น 

สรางแรงจูงใจใหบุคลากรสายวิชาการท่ียังไมไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอกไดตระหนักถึงความกาวหนาทางอาชีพและการ

พัฒนาหลักสูตรของคณะ เปนตน 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง เชน สนับสนุนให

บุคลากรสายวิชาการมีการนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศมาใชเปนสวนหน่ึงในการเรียนการสอน และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศมาใชเปนสวนหน่ึงในการทํางาน อยางตอเน่ือง เปนตน 
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รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

เพื่อเขารับการสัมภาษณจากทมีตรวจประเมินคณุภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

วันอังคารที่ 20 กนัยายน 2553 

ลําดับ กลุม รายชือ่ เวลา หมายเหต ุ

1 อธิการบดี รศ.ดวงสุดา   เตโชติรส 13.00 น. หองอธิการบดี 

2 สภาผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ภายใน 

1.ดร.ชุมพล   เท่ียงธรรม 

2.รศ.บุษรา   สรอยระยา 

3.ผศ.สุภัทรา   โกไศยกานนท 

4.ผศ.ยุทธภมูิ   สุวรรณเวช  

5.นายเชาวเลิศ   ขวัญเมือง (เลขาสภา) 

6.ผศ.ศรีจันทร   โตเลิศมงคล (ผูชวยเลขาสภา) 

 หองรพีพัฒน 

หรือหองนายกสภา 

3 รองอธิการบดี/

ผูชวยอธิการบดี 

1.ผศ.ฉัตรชัย   เธียรหิรัญ 

2.ผศ.เฟองฟา   เมฆเกรียงไกร 

3.ผศ.ธานี   คงเพ็ชร 

4.ผศ.ดร.อมรา   อมรแกว 

5.นายชัยธวัช   ตุมมะ 

6.ผศ.ดร.วันศิร ิ  ประเสริฐทรัพย 

 หองรพีพัฒน 

4 กรรมการสภา

วิชาการ/คณบดี 

1.ผศ.ศรีศักด์ิ   นอยไรภูม ิ

2.คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

3.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

4.คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

5.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

6.คณบดีคณะศิลปศาสตร 

7.คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

8.คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

9.คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

10.คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 หองประชุมช้ัน 4 

5 ผูอํานวยการ

สถาบัน/สํานัก/กอง 

1.ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ (ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

2.ผศ.นิวัตร   จารุวาระกูล (ผอ.สํานักวิทยบริการฯ) 

3.ผอ.มนตรี   รัตนวิจิตร (ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ) 

4.ผอ.วันดี   ชวยประยูรวงค (ผอ.กองคลัง) 

5.ผอ.จุฬาภรณ   ตันติประสงค (ผอ.กองนโยบายและแผน) 

6.ผอ.สมจิตร   มหัธนันท (ผอ.กองบริหารงานบุคคล) 

7.ผอ.สีสุข   อวมแยม (ผอ.สํานักตรวจสอบภายใน) 

8.ผอ.วันดี   เอนกจํานงคพร (ผอ.กองวิเทศสัมพันธ) 

9.ผอ.ศรีสุดา   อยูแยมศร ี(ผอ.กองประชาสัมพันธ) 

10.ผศ.ดวงแข   สุขโข (ผอ.ศูนยการจัดการความรู) 

11.ผศ.แกวตา  ขาวเหลือง (ผอ.สํานักประกันคุณภาพ) 

 หองประชุม 

ช้ัน 5 
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กําหนดการประเมินคณุภาพภายใน ระดับมหาวทิยาลัย  

ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

ระหวางวนัที่  ๑๙ – ๒๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะผูประเมินภายนอก                                         คณะผูประเมินภายใน  มทร.พระนคร 

๑. รศ.ดร.ชุลีรัตน   จรัสกุลชัย   ประธาน ๑. ผศ.ปราณี   ประวิชพราหมณ   

๒. รศ.คมสัน    จิระภัทรศิลป ผูประเมิน ๒. ผศ.สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ   

๓. ผศ.เฉิดฉิน   สุกปล่ัง ผูประเมิน ๓. ผศ.ดวงแข   สุขโข   

๔. ผศ.คมกฤทข  ชมสุวรรณ ผูประเมิน ๔. ผศ.ดร.ชัชชัย   เผาพงศ    

๕. นายดําเนิน   ไชยแสน ผูประเมิน ๕. ผศ.เจิมสิริ   ศิริวงศพากร   

๖. นายสุทธิศกัดิ์   ทองคาํด ี เลขานุการ ๖. ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล  

โดยแบงคณะผูประเมินเปน ๖ ชดุ 

5ขอมูลประกอบ 

5มทร.พระนคร 5 ประกอบดวยวิทยาเขตเดิม ๕ แหง ไดแก วิทยาเขตเทเวศร, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการ  

พระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ,์ วิทยาเขตพระนครเหนือ 

มทร.พระนคร เปดสอน ๖ กลุมสาขาวิชาคือ กลุมท่ี ๒ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ) กลุมท่ี ๓ 

(กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร) กลุมท่ี ๔ (กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร) กลุมท่ี ๖ (กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 

กลุมท่ี ๗ (กลุมสาขาวิชาครุศาสตร) กลุมท่ี ๙ (กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร) 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันจนัทรที่  ๑๙ กนัยายน  ๒๕๕๔ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินแบงงานรับผิดชอบ

และตรวจสอบเอกสาร (เฉพาะคณะกรรมการประเมิน) 

หองรพีพัฒน  

ชั้น ๓ อาคาร

สํานักงานอธิการบด ี

ผูบริหาร/หัวหนา

หนวยงาน ทุกทาน 

 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมรวมกับ มทร.พระนคร 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. แนะนํากรรมการบริหาร มทร.พระนคร 

ประธานกรรมการประเมินแนะนําคณะกรรมการ ชีแ้จงวัตถุประสงค

การประเมิน 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ผูกํากับตวับงชี ้

และผูจัดเก็บขอมูลชี้แจงรายละเอียด 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณผูรับผิดชอบ    ราย

ตัวบงชี ้(ตอ) 

หองรพีพัฒน 

ผูกํากับ/รายงาน ขอมูล

ระดับมหาวิทยาลัย 

(ผอ. สํานัก/สถาบัน/

กอง) 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะกรรมการเขยีน (ราง) สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร 

คณะกรรมการประชุมสรุปผล และวางแผนตรวจเยีย่มหนวยงาน 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันที่  ๒๐ กนัยายน  ๒๕๕๔ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมรวมกัน หองรพีพัฒน/หองประชุม

คณะ (ผูบริหารระดับ คณะ/

สํานัก/สถาบัน/กอง) 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยงาน (ดงัตารางแนบ) 
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วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยงาน (ตอ) (ดงัตารางแนบ) หองรพีพัฒน/หองประชุม

คณะ (ผูบริหารระดับ คณะ/

สํานัก/สถาบัน/กอง) 
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจําวัน 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กรรมการแลกเปล่ียนผลการสัมภาษณ หองรพีพัฒน  

 ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. กรรมการแตละทานสรุปคะแนน และจุดแขง็ จุดออน ของหนวยงานท่ี

เยี่ยมชม 

วันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. คณะกรรมการเตรียมความพรอมในการนําเสนอ หองรพีพัฒน 

๐๙.๔๕ – ๑๑.๑๕ น. สรุปผลการประเมินดวยวาจาตอผูบริหาร หองรพีพัฒน ช้ัน ๓ อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 

ผูบริหาร 

/หัวหนาหนวยงาน ทุกทาน 

๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. ผูบริหารซักถาม 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. อธิการบดกีลาวปด 

* หมายเหตุ    หากมีปญหา/ขอซักถามติดตอ  รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ประธาน  

หรือ.นายสุทธิศักดิ์   ทองคาํดี.  เลขานุการ   โทรศัพท  ๐ – ๒๙๔๒ – ๘๖๒๙ – ๓๕ ตอ ๒๐๒ 

และสํานักประกันคุณภาพ  โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๘๑ – ๐๖๔๔ 

 

คณะผูตรวจประเมินขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. หองทํางานของคณะผูตรวจประเมิน ๑ หอง  พรอมคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ จํานวน ๑ ชุด 

๒. จัดเตรียมเอกสารอางอิงเพ่ิมเติมแตละองคประกอบ  กําหนดผูรับผิดชอบและหนวยงานดูแลขอมูลใหพรอมในพ้ืนท่ี

หนวยงาน  และจัดเอกสารอางอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไวในหองทํางานของคณะผูตรวจฯ 

๓. ผูประสานงานและนําทางระหวางการตรวจเยี่ยม  ๒ ทาน 

๔. นัดหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑ – ๓ ทาน , ผูบริหารมหาวิทยาลัย อยางนอย ๓ ทาน , อาจารยอายุงานตั้งแต ๕ 

ปขึ้นไป  อยางนอย ๓ ทาน , อาจารย อายุงานไมถึง ๕ ป อยางนอย ๓ ทาน , สถานประกอบการ อยางนอย  ๓ แหง , 

ผูปกครองสาขาวิชาละ ๑ คน , ศิษยปจจุบันสาขาวิชาละ ๑ คน ,  ศิษยเกาสาขาวิชาละ ๑ คน  และตัวแทนชุมชนอยาง

นอย ๕ คน  เพ่ือเขารับการสัมภาษณตามกําหนดการขางตน 
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ตารางกําหนดการลงพื้นทีต่รวจเย่ียมหนวยงาน และสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ระดับมหาวทิยาลัย  

วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการ 
ชุดท่ี 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ๑๕.๓๐ - 

๑๖.๓๐ น.  
๑๖.๓๐ - 

๑๗.๐๐ น.   
๑๗.๐๐ - 
๑๘.๐๐ น. 

๑๘.๐๐ - 
๑๘.๓๐ น. ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 

๑ 
ตรวจเยียมคณะวิศวกรรมศาสตร                                
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

สัม
ภา

ษ
ณ

ผูม
ีสว

นไ
ดส

วน
เสี

ย 
(ผู

บริ
หา

รค
ณ

ะ 
/ อ

าจ
าร

ย 
/ น

ศ.
 / 

ศิษ
ยเ

กา
) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

ตรวจเยียมคณะวิทยาศาสตรฯ                           
(หองประชุมคณะฯ)                            
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

สัม
ภา

ษ
ณ

ผูม
ีสว

นไ
ดส

วน
เสี

ย 
(ผู

บริ
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ณ

ะ 
/ อ

าจ
าร

ย 
/ น

ศ.
 / 

ศิษ
ยเ

กา
) 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ป

ระ
ชุม

สร
ุป

ผล
 

กร
รม
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รแ

ลก
เป

ลี่ย
นผ

ลก
าร

สัม
ภา

ษ
ณ

 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

กร
รม

กา
รส

รุป
คะ

แน
น 

แล
ะจ

ุดแ
ข็ง

 จ
ุดอ

อน
 ข

อง
หน

วย
งา

นท
ี่เยี่

ยม
ชม

 

๒ 
ตรวจเย่ียมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร                             
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ :คณบด ี

ตรวจเยียมคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ                             
(หองประชุมคณะฯ)                               
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบด ี

๓ 
ตรวจเยียมคณะบริหารธุรกิจ                               
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบด ี

ตรวจเยียมคณะศิลปศาสตร                           
(หองประชุมคณะฯ)                            
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

๔ 
ตรวจเยียมคณะอุตสาหกรรมสิงทอฯ 
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

ตรวจเยียมกองศิลปวัฒนธรรม                           
(หองประชุมกองศิลปวฒันธรรม)                           
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : ผอ.กองศิลปฯ 

๕ 

ตรวจเยียมคณะเทคโนโลยีสอืสารมวลชน                                  
(หองประชุมคณะฯ)                                
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

ตรวจเยียมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                               
(หองประชุมฯ)                                   
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

๖ 

ตรวจเยียม (หนวยงานสนับสนุน)                                
- สํานักงานอธิการบด ี/ สํานักสงเสริมวิชาการฯ /  
  สํานักวิทยบริการฯ / สถาบันวิจยัและพัฒนา 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : ผอ.หนวยรับตรวจ 

สัมภาษณ  (หองรพีพัฒน ชัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบด)ี                                                                                      
๑. กรรมการสภาฯ /อธิการบด ี/ รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี  
๒. กรรมการสภาวชิาการ / ตัวแทนชุมชน 
๓. ผอ.สํานัก / สถาบัน / กอง  
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : ผูอํานวยการกองกลาง                                   

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๑ ตรวจคณะวศิวะฯ และวิทย ๓ ตรวจคณะบริหารฯ และศิลปศาสตร             ๕ ตรวจคณะส่ือสารฯ และครุศาสตรฯ 

  - รศ.คมสัน   จิระภัทรศิลป   - ผศ.เฉิดฉิน   สุกปลัง   - นายดาํเนิน   ไชยแสน 

  - ผศ.สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ   - ผศ.ดวงแข   สุขโข  - ผศ.เจิมศิริ   ศิริวงศพากร 
๒ ตรวจคณะคหกรรมฯ และสถาปตย ๔ ตรวจคณะส่ิงทอฯ และกองศิลปฯ                ๖ ตรวจสายสนับสนุน 

  - นายสุทธิศักดิ์   ทองคําด ี   - ผศ.คมกฤทข  ชมสุวรรณ  - รศ.ดร.ชุลีรัตน   จรัสกุลชัย  

  - ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล    - ผศ.ดร.ชัชชัย   เผาพงศ   - ผศ.ปราณี   ประวิชพราหมณ 
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แนวทางแกไข  และผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ สกอ. ปการศึกษา 2552    รายองคประกอบและตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย  
 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนนิการ  

ตัวบงชี้ที่ 1.1  การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกาํหนดตวับงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ใหครบทุกภารกิจ 
ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

1.1 (1) ควรนําระบบอิเล็กทรอนิกส

มาใชในการพัฒนาทําความเชื่อมโยง

ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร

และกิจกรรม/โครงการ และผลลัพธ

ต า ม เ ป า ห ม า ย เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถ

ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานได

ชัดเจนและงาย 

แผนดําเนินการ :   มหาวิทยาลัยฯ ไดทําการจัด

จ า ง  บ ริ ษัท ท่ี เชี่ ยว ชาญ ใน การ จัด ทําร ะบ บ

อิเล็กทรอนิกส มาจัดทํา ดังน้ี 

1. ระบบบริหารแผน งบประมาณ และติดตาม

ประเมินผล (BPM) 

2. ระบบบริหารจัดการดานการเงิน บัญชี และ

พัสดุ (ERP) 

3. ระบบบริหารจัดการดานบุคลากร (HRM) 

      โดยกําหนดกรอบใหมีความเชื่อมโยง ความ

สอดคลองระหวางยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรม/โครงการ และผลลัพธ

ตามเปาหมายเพ่ือใหสามารถตรวจสอบข้ันตอน

การดําเนินงานไดชัดเจนและสะดวกขึ้น 

KPI : การรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรม/

โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

- รองอธิการบดี

ดานวางแผนฯ 

- กองนโยบายและ

แผน 

 

ปการศึกษา  

2553-2555 

-  เอกสารรายงานการประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป (พ.ศ.2552 – 2554) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 
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องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

1.2 (1) ควรนําตัวบงชี้ท่ีไมบรรลุ

เปาหมายมาวิเคราะหหาสาเหตุวา 

เพราะเหตุใดจึงไมบรรลุเปาหมายและ

หาทางแกไข 

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยฯ ไดนําตวับงชี้ท่ี

ไมบรรลุเปาหมายมาวิเคราะหหาสาเหตุ  และ

นํามาจัดทําแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ.

2553  

KPI : จํานวนตัวบงชี้ท่ีไมบรรลุเปาหมาย ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป มหาวิทยาลัยฯ ใน

แผนบริหารความเส่ียง ของมหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดี

ดานวางแผนฯ 

- กองนโยบายและ

แผน 

 

ปการศึกษา  

2553-2555 

แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553     

1.2 (2) ควรพัฒนาตอยอดตัวบงชี้

ท่ีบรรลุเปาหมายไปแลว  ใหมีการ

พัฒนาตอเ น่ือง จนถึงขั้นเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีในแตละตัวบงชี้ 

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ

ทบทวนกลยุทธ และตัวบงชี้ เพ่ือกําหนดคา

เปาหมายเปนประจําทุกป โดยมหาวิทยาลัยจะ

กําหนดตวับงชี้ในแตละปเปนอัตรากาวหนา 

KPI : 1. มีการทบทวนกลยุทธ ตัวบงชี้ และ

กําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง.   

2. คาเปาหมายความสําเร็จของแตละตัว

บงชี้ท่ีแสดงความกาวหนา 

- รองอธิการบดี

ดานวางแผนฯ 

- กองนโยบายและ

แผน 

 

ปการศึกษา  

2553-2555 

1. เอกสารงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ

มหาวิทยาลัยฯ 
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องคประกอบที่  2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2   มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

2.2 (1) มหาวิทยาลัยควรพัฒนา

ระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน

และ พัฒน าอย าต อ เ น่ือ ง ให มี กา ร

ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ก า ร ส อ น ทุ ก ภ า ค

การศึกษา และใหมีการรายงานผลการ

จัดการศึกษา เพ่ือใหไดประเด็นปญหา

ท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงในคร้ังตอไป 

ฯลฯ 

2.2 (2)ควรมีการวางแผนพัฒนา

ผูเรียนแตละกลุมและใหผูสอนในแต

ละภาคเรียนได นําขอสรุปแนวทาง

พัฒนาสงตอใหผูสอนในภาคเรียน

ตอไป เ พ่ือการพัฒนาผู เ รียนอยาง

ตอเน่ือง 

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยมอบนโยบายสู

คณะและอาจารยผูสอนใหจัดทําโครงการสอนทุก

ภาคการศึกษาและใหผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

 

KPI :  อาจารยผูสอนจัดทําโครงการสอนและจัดทํา

วิจัยในชั้นเรียนอยางรอย 75 ของผูสอน 

 

- รองอธิการบดี

ดานวชิาการฯ 

- สํานักสงเสริม

วิชาการ 

 

 

 

ปการศึกษา  

2553-2555 
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องคประกอบที่  2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

2.3 (1) ควรนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกในการ

พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตร 

แผนดําเนินการ :  นําผลการประเมินมาปรับปรุง

ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

KPI :  เชิญบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร 

- รองอธิการบดี

ดานวชิาการฯ 

- สํานักสงเสริม

วิชาการ 

 

ปการศึกษา  

2553-2555 

     

2.3 (2) ควรจัดทําโครงการรวมมือ

กับภาคเอกชนหรือหนวยงานภายนอก

ใหมากขึ้น 

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ

รวมมือกับภาคเอกชนหรือหนวยงานภายนอก 

KPI :  มีโครงการรวมมือกับภาคเอกชนหรือ

หนวยงานภายนอกอยางนอย 9 โครงการตอป 

- รองอธิการบดี

ดานวชิาการฯ 

- สํานักสงเสริม

วิชาการ 

ปการศึกษา  

2553-2555 

     

ตัวบงชี้ที่ 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

2.4 (1) มหาวิทยาลัยควรพัฒนา

กลไกใหคณะตางๆ  มีสัดสวนอาจารย

ตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑ เชน 

การปรับแผนการรับนักศึกษา การใช

ทรัพยากรบุคคลรวมกันระหวางคณะ

ตางๆ รวมท้ังเพ่ิมกรอบอัตรากําลัง

อ า จ า ร ย ใ ห เ ห ม า ะ สม กั บ จํ า น ว น

นักศึกษา  

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการ

รับนักศึกษา รวมท้ังเพ่ิมกรอบอัตรากําลังอาจารย

ใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาเพ่ือใหอัตรา

สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑของ 

สกอ. 

KPI :   สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาของคณะตางๆ 

เปนไปตามเกณฑ ของ สกอ. อยางนอง 4 คณะ   

- รองอธิการบดี

ดานวชิาการฯ 

- สํานักสงเสริม

วิชาการ 

 

ปการศึกษา  

2553-2557 
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องคประกอบที่  2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 2.6    สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย    รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

2.6 (1) ควรมีมาตรการการเพ่ิมผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยทุกระดับ 

 

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยมีโครงการ

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทาง

วิชาการ 

 

KPI :  จัดโครงการอบรมใหอาจารยทําผลงานทาง

วิชาการ  อยางตอเน่ือง   

-  รองอธิการบดี

ดานบริหารฯ 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

 

ปการศึกษา  

2553-2557 

1. แผนพัฒนาสัดสวนตําแหนง

ทางวิชาการ ป 51-65 

2. จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิง

ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า ผลง า น ท า ง

วิชาการ 

3. จัดประชุมผูบริหารระดับ 

คณะทุกคณะ เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติใน

การแกปญหา และสงเสริมสนับสนุนให

บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ เ ส น อ ข อ กํ า ห น ด

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

4. ออกประกาศหลักเกณฑ 

การใหเงินประจําตําแหนง 

ทางวิชาการแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

5. จัด ทํา หนั ง สือ แจ ง ทุ กค ณ ะ  

พรอมรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนใน

กา ร เ สน อ ขอ กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง ท า ง

วิชาการเพ่ือใหคณะดําเนินการเรงรัดใน

การสงผลงานวิชาการตอไป 
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องคประกอบที่  2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

2.9 (1) มหาวิทยาลัยควรสราง

เครือขายกับสถานประกอบการและ

ศิษยเกา เพ่ือสรางโอกาสการเขาสู

ตลาดแรงงานของบัณฑิต 

 

2.9 (2) ควรขยายหลักสูตรสหกิจ

ศึกษา เพ่ือสรางโอกาสฝกทักษะตรง

ความตองการของตลาดแรงงาน 

แผนดําเนินการ :  มหาวิทยาลัยใหนโยบายทุก

คณะสรางเครือขายกับสถานประกอบการและ

ศิษยเกาเพ่ือสรางโอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน

ของบัณฑิต 

 

แผนดําเนินการ :  มอบนโยบายทุกคณะจัด

หลักสูตรสหกิจศึกษาเพ่ือสรางโอกาสฝกทักษะตรง

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 

 KPI : คณะท้ัง 9 คณะมีการจัดทําจัดหลักสูตรสห

กิจศึกษาและดําเนินการตามหลักเกณฑของสหกิจ

ศึกษา 

- รองอธิการบดี

ดานวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ 

- สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

ปการศึกษา  

2553-2555 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย   

ตัวบงชี้ที่ 4.1      การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

4.1 (1) ควรหามาตรการในการ

สงเสริมใหมีการบูรณาการงานวจิัยและ

สรางทีมวิจัยท่ีผนวกหลายสาขาเขา

ดวยกัน เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและ

งานสรางสรรคในระดับสากล 

แผนดําเนินการ :  สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยและสรางทีมวิจัยท่ีผนวกหลายสาขาเขา

ดวยกัน เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  

 KPI :   มหาวิทยาลัยมีงานวิจยัหรืองานสรางสรรค

ในลักษณะการบูรณาการหลายสาขาวิชาอยางนอย

ปละ 2 ชิ้น 

-  รองอธิการบดี

ดานวิจัยฯ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ปการศึกษา  

2553-2555 

1. โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนา

ผลิตภัณฑจากขมิ้นเพ่ือวิสาหกิจชุมชน

หมูบานแกงประลอม ไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 

2. โคร งก าร วิ จั ย  เ ร่ื อง  ร ะบ บ

บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

3. โครงการวิจัย เร่ือง แนวโนม

ความตองการบัณฑิตมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขาทํางาน

ของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.7  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ   ระดับ 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

7 . 7  ท บ ท ว น ก ล ไ ก / แ น ว ท า ง ก า ร

สนับสนุนใหอาจารยสรางและพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ เพ่ือเสนอเขารับรางวัล

ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

แผนดําเนินการ :  สงเสริมใหอาจารยนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการและสนับสนุนคาใชจายของ

การนําเสนอผลงาน 

 

 KPI :   มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

- รองอธิการบดี

ดานบริหารฯ 

- กองบริหารงาน

บุคคล 

 

ปการศึกษา  

2553-2557 

1. ประกาศหลักเกณฑการ 

การคัด เ ลือกนักวิจัยและหนวยงาน

บริหารงานวิจัยดีเดน ประจําป 2553

รางวัลนักวิจัยดีเดน 
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