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ค าน า 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปกการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ท่าน และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ท่าน  ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยด าเนินการประเมิน
ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2555 

คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อสรุปผลการ
ประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปกการศึกษา 2554 จากการวิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทน
นักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่างๆ  และการ
เยี่ยมชมคณะ และหน่วยงาน 

คณะกรรมการประเมินหวังว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะได้น าผลการประเมินนี้ ไปใช้ใน
การรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา และน าไปสู่การพัฒนา
ผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ต่อไป 
 
 

 
                                                                                    

                   ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           วันที่ 11  กันยายน  2555 
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 
 1. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  
ประจ าปกการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้น  การผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี  ระหว่างวันที่ 9 –11 กันยายน 2555  ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสนิผลการประเมิน มีการ
วิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวกกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทน
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
 2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฉบับนี้ทุกประการ 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์     จรัสกุลชัย) 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
(นางสาวอุษา     แก้วศิลป์) 

คณะกรรมการ 

 
(นายด าเนิน      ไชยแสน) 

คณะกรรมการ 

 
(รองศาสตราจารย์คมสัน      จิรภัทรศิลป) 

คณะกรรมการ 

      
(รองศาสตราจารย์จงรักษ์     แก้วประสิทธ์ิ) 

คณะกรรมการ 
  
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี     พึงวัฒนานุกูล) 
คณะกรรมการ 

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิมสิริ     ศิริวงศ์พากร 

คณะกรรมการ 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย      เผ่าพงศ์) 

คณะกรรมการ 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ      พรเจิมกุล) 

คณะกรรมการ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข      สุขโข) 
คณะกรรมการ 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี     ประวิชพราหมณ์) 
คณะกรรมการ 

  
(นายสุทธิศักดิ์     ทองค าดี) 
เลขานุการและคณะกรรมการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. บทน า 
 การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 9 – 1 
กันยายน 2555 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเองในรอบปกการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้แทน
ชุมชน และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่
เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุ่มสาขา รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี รับการ
ประเมินตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 9 องค์ประกอบ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
จ านวน 19 ตัวบ่งชี้  
 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปกการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ จ านวน  23  ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ พบว่า มีผลการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ องค์ประกอบที่มี
ผลระดับดีมาก 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 6, 7, 8 และ 9 ระดับดี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2, 3 
และ 4 และระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 สรุปภาพรวมทุกองค์ประกอบจากคณะกรรมการ
ประเมินอยู่ในระดับดี (4.48) 

2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ : ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีมาก และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ : มาตรฐานด้านพันธกิจของ
อุดมศึกษาอยู่ในระดับดี  สรุปภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน จากคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับดี (4.48) 

3. คะแนนเฉลี่ยมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า ด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับดีมาก ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน  และด้านบุคากรการเรียนรู้ และนวัตกรรม อยู่ในระดับดี  สรุปภาพรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของทุกด้าน จากคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับดี (4.48) 

4. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพบว่า มาตรฐานหลักที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา : ด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก ด้าน
วิชาการอยู่ในระดับดี มาตรฐานหลักที่ 2 มาตรฐานด้านการด าเนินงานตามภารกิจ : ด้านการผลิตบัณฑิต และการ
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  ด้านวิจัย อยู่ในระดับดี และด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอยู่
ในระดับพอใช้ สรุปภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกด้าน จากคณะกรรมการประเมินอยู่ในระดับดี (4.48) 

 
จุดแข็ง 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ซึ่งมีคุณูประการกับมหาวิทยาลัย และให้
ค าปรึกษาและชี้แนะที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยมีความตระหนักในการน าผล
ประเมินคุณภาพมาประกอบการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุง   

2. ผู้บริหาระดับสูงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีแผนเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับ
ประชาคม AEC นอกจากนี้ยังมีทีมงานบริหารทุกระดับที่ทุ่มเท เสียสละ แบ่งความรับผิดชอบ และร่วมกัน
ท างานเป็นทีม   

3. หลักสูตรการเรียนการสอนมีจุดเด่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้าง
คุณค่าสู่สากล” ค าขวัญ “คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ” และมหาวิทยาลัยมี MOU กับภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ 

4. มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
5. ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ จึงมีศาสตร์และองค์ความรู้เชิงอาชีพที่สามารถด าเนินการทั้งเชิง

พาณิชย์ และให้บริการแก่สังคมที่มีผลกระทบสูงกับชุมชน  
6. มหาวิทยาลัยฯ เริ่มมีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อรองรับการท างานภายในองค์กร ทั้ง ระบบ IQA, 

MIS, BPM, HRM, ERP และระบบงานย่อยอ่ืนๆ เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการติดตามผลการด าเนินงาน  
7. มหาวิทยาลัยฯ มีจุดเด่นด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรการเรียนการสอน  
8. มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการต่อเนื่องในเรื่องความร่วมมือกับสถาบันที่จัดการศึกษาระดับอาชีวะ เพื่อ

พฒันาคุณภาพประชากรไทยให้มีทั้งทักษะและความรู้ทางวิชาการ 
9. ผู้บริหารทุกระดับมีความสามารถใช้ประโยชน์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และน าไปปรับใช้ในการ

บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีผู้ที่จบการศึกษาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อให้มีความแตกต่างทางวิชาการ 

และความลุ่มลึกในวิชาการที่แตกต่างกัน และควรก าหนดเป็นเป้าหมายให้ชัดเจน นอกจากนี้การพัฒนา
อาจารย์ควรค านึงถึงทักษะที่จ าเป็น โดยอาจมีการพัฒนาอาจารย์ร่วมกับภาคเอกชน และต้องคงวัฒนธรรม
องค์กรในเรื่องของการท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ   
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2. ผลักดันให้เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ในส่วนของบัณฑิตคณะที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ควรมีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ผลิตแบบขายส่งได้ 
และควรก าหนดวิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดให้ชัดเจนมากขึ้น    

3. แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์ในการท างานวิจัย และพัฒนาตนเอง
ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังมีภาระงานสอนมากและยังรับภาระงาน
อ่ืนๆ ด้วย  

4. มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแผนและเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคม AEC โดยมีแผนงานและโครงการต่างๆ 
รองรับ ทั้งการพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ในเรื่องของภาษา ความรู้เรื่องอาเซียน ควรเพิ่มเป้าหมายของการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะท างานในกลุ่มอาเซียน หรือการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในรูปของการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ AEC  

5. การขอต าแหน่งทางวิชาการบางสาขาวิชา เอกสารทางวิชาการยังมีความหลากหลาย คณะวิชาที่มีแนว
ปฏิบัติแตกต่าง ควรจัดต้ังในรูปเครือข่ายกับภายนอก และก าหนดมาตรฐานเอกสารที่ใช้ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการและน าเสนอหน่วยงานระดับสูงต่อไป  

6. น าระบบแนวคิด Kaizen หรือ Lean  ซึ่งเป็นแนวคิดในการลด ยุบ เลิก หรือเปลี่ยนแปลงการท างาน เพื่อน า
แนวคิดมาพัฒนาปรับปรุงการท างานภายใน และอาจน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างาน 

 
ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต  

1. มหาวิทยาลัยฯ เตรียมพร้อมรับการปรับเปลี่ยนของนโยบายภาครัฐ ในเรื่องค่าแรง 300 บาท โดยการพัฒนา
ฝกมือและแรงงานที่ไม่ตอบสนองค่าแรง 300 บาทให้มีอาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. ควรเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  
3. ควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย  
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
 
ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ที่เน้น
การปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยศูนย์บริหาร 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช  
ศูนย์พณิชยการพระนคร  ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  และศูนย์พระนครเหนือ  จัดการเรียนการสอนเป็น 9 คณะ คือ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ  และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   

 
วิสัยทัศน์/ภารกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล” 
A leading university for diverse careers, producing exceptional technological specialists  

and offering international value. 
 

: ภารกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล  สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต  ภาคบริการและ

ชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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: วัตถุประสงค์ (Object) 
1. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพที่ช านาญการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม  และได้มาตรฐานสากล 
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาชีพในการชี้น า การพัฒนาประเทศ

และสังคม 
3. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมแบบพึ่งตนเองและยั่งยืน 
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (Good 

Governance) 
 

: ปรัชญา (Philosophy) 

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

: ปณิธาน  (Determination) 

มุ่งมั่น  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ  คู่คุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล 

(RMUTP  strivers to  be  a  leader  of  vocational  studies  based  on  integrated  science  and  
technology  as  well  as  maintain  our  competent  and  virtuous  persons.) 

:  ค่านิยมหลัก  (Core  Value) 

“คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ”  (Think  Creatively  Do  Professionally) 
 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate  Goal) 

  มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ  ในระดับสากล 
(RMUTP strives to be a leading university for diverse career which is recognized  internationally.) 
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คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  (Ideal  Graduates) 
 
 
 

      บัณฑิต “ราชมงคลพระนคร” 
(RMUTP  Graduates) 

      
            
     ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)      
    ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professionalism Skill)     
   ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Information Technology Skill)    
  ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)   
 วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)  

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี ( Science and Technology Skill) 
 

 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 
 Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 

University  for  Diverse  Careers 
 

มาตรการส่งเสริม :  
1. การชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน 
2. การชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ มาจากพระราชด าริ 

ภายนอกสถาบัน 
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วิธีการประเมิน 
 1.  การวางแผนการประเมิน 

การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาที่จะเข้า
ประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประธานได้ประชุม
ชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของ
หน่วยงาน  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการประเมิน
ทราบและซักถาม 

2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยม
ชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

3. การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้
แจ้งล่วงหน้า  กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปกที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม  
1. เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจ าวัน

และทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป  
2. สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม

อภิปรายผลการประเมิน 
3. สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมินศึกษา
เอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานที่  (Site visit)  จากนั้นน าข้อมูลมา
เสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  และในการน าเสนอผู้บริหารและ
ทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาแสดง 
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 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
    ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1-5 ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนท่ี 2  ผลการประเมิน 
ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1  บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจาก
ท่ีระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดสว่น) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
(กระบวนการ) 

4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

8 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต  
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)(ก.พ.ร. 54 
ตัวชีว้ัดที่ 14) (กระบวนการ) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6 ข้อ  5.00 5.00  

2.2 อาจารย์ประจ าที่มวีุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) (ปัจจยัน าเข้า) 

ร้อยละ 4 ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทยีบ
กับปกท่ีผ่านมา = 2.641  

 2.20 2.20  

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.2.3) (ปัจจัยน าเข้า)   

ร้อยละ 
30 

171 ร้อยละ 30.43  2.54 2.54  
562 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 12)(กระบวนการ)   

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

7 ข้อ  5.00 5.00  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 
(ปัจจัยน าเข้า)   

4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

7 ข้อ  5.00 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการ
สอน (สกอ.2.6) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 10) 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 13) (กระบวนการ)   

4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 7 

6 ข้อ  4.00 4.00  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 
(สกอ.2.7) (ก.พ.ร.54 ตวัชีว้ัด 4.1.2) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

2.8 ระดับความส าเรจ็ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ.
2.8)(ผลผลิต) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1  บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจาก
ท่ีระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

2.9  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปก  (สมศ.1)  
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 4.1.1) (ผลผลติ)   

ร้อยละ 
60 

1727 ร้อยละ 
84.53 

 4.23 4.23  

2043 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 
(ผลผลิต)   

3 คะแนน 25.65 4.28  4.70 4.28  

6 

2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(สมศ.3)(ผลผลิต)   

ร้อยละ 
0.1 

4.25 ร้อยละ  9.88  1.98 1.98  

43 

2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
(ผลผลิต)   

4 คะแนน 1315 2.34  1.95 1.95  
562 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.22 4.22  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 3.88 3.85  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 
(กระบวนการ)   

5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6 ข้อ  4.00 4.00  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม
นักศึกษา (สกอ.3.2) (กระบวนการ)   

4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.50 4.50  
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1   ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.
4.1)(กระบวนการ)   

5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

8 ข้อ  5.00 5.00  

4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้
จากงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.2)(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3, 4.2.1,  
4.2.2) (กระบวนการ)   

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สกอ.4.3)(ปัจจัยน าเข้า)   

3 คะแนน 30.56 3.40  3.35 3.40  

9 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1  บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจาก
ท่ีระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

4.4  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
(ผลผลิต)   

3 คะแนน 15.255 1.70  1.67 1.70  
9 

4.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามา 
ใช้ประโยชน์ (สมศ.6) (ผลผลิต)   

ร้อยละ 
10 

29 ร้อยละ 5.16  2.89 1.29  
562 

4.6  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ.7) (ผลผลิต)   

ร้อยละ 
10 

1.50 ร้อยละ 0.27  1.40 0.14  
562 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.45 4.47  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 3.22 2.76  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 
5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 1, 2, 3 3 ข้อ  5.00 3.00  

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
(กระบวนการ)   

3 ข้อ 1, 2, 3, 5 4 ข้อ  5.00 4.00  

5.3  ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย (สมศ.8) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 5 26 ร้อยละ 52  5.00 5.00  
50 

5.4  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
(สมศ.9) (ผลผลิต) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.50  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 5.00 4.25  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) (กระบวนการ)   

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.10) (ผลผลิต) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

6.3 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) (ผลผลิต) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1  บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจาก
ท่ีระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 9.1, 9.2) 
(กระบวนการ) 

4  ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

7 ข้อ  5.00 5.00  

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
(สกอ.7.2 ) (ก.พ.ร .54  ตั วชี้ วัด  12) 
(กระบวนการ) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 
ตัวชี้วัด 11)(กระบวนการ) 

3  ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.2) (กระบวนการ) 

4  ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

6 ข้อ  5.00 5.00  

7.5  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภาสถาบัน (สมศ.12) (ผลผลิต) 

3 คะแนน 4.45 คะแนน  4.45 4.45  

7.6  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) (ผลผลิต) 

3 คะแนน 4.67  5.00 4.67  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 4.91 4.85  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ  (สกอ.8.1)(กระบวนการ)   

4 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

7 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.54 
ตัวชีว้ัด 6)(กระบวนการ) 

4  ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 

9 

9 ข้อ  5.00 5.00  

9.2  ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกดั (สมศ.15)  
(ก.พ.ร.55 ตวัชี้วดั 8)(ผลผลิต) 

3 คะแนน 4.48 4.48  4.61 4.48  

1 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 4.81 4.74  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1  บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจาก
ท่ีระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบอตัลักษณ์ สมศ. 
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ. 16) 

       

97.1.1 ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) (ผลผลิต) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) (ผลผลิต) 

3 คะแนน 4.28  4.28 4.28  

97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ.17) (ผลผลิต) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

97.3 ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18) 

       

97.3.1 การชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้านค่านิยม 
จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน (สมศ.
18.1) (ผลผลิต) 

2 ข้อ 1, 2, 3, 4 4 ข้อ  5.00 5.00  

97.3.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้าน การ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจาก
พระราชด าริ ภายนอกสถาบัน (สมศ.
18.2)(ผลผลิต) 

2 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 97 ตามเกณฑ์ สมศ. 4.86 4.86  
องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบส านกังาน ก.พ.ร. 
98.1 ร้อยละของนักศกึษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน)(ก.พ.ร.54 ตัวชีว้ัด 4.1.3) 
(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 3)(ผลผลิต) 

ร้อยละ 
60 

1830 ร้อยละ 
68.93 

 3.45 3.45  

2655 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 98 ตามเกณฑ์ ก.พ.ร. 3.45 3.45  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1  บรรลุ
เป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจาก
ท่ีระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
99.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา 3 ดี 
(3D)(กระบวนการ) 

3    ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี 
(3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม (ผลผลิต) 

2  ดา้น 1, 2, 3 3 ด้าน  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 99 5.00 5.00  
องค์ประกอบที่ 100 อัตลกัษณม์หาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
100.1 ระบบและกลไกพัฒนานกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครให้เป็นบัณฑตินักปฏิบัต ิ
(กระบวนการ) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

100.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ใช้ทักษะที่มเีทคโนโลยีเป็นฐาน 
(กระบวนการ) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

100.3 มีระบบและกลไกการสร้างความ
เชี่ยวชาญวชิาชีพให้กับนกัศึกษา  
(กระบวนการ) 

3 ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5 

5 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบที่ 100 5.00 5.00  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบตามเกณฑ์ สกอ. 4.61 4.48  

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ 4.36 4.20  
เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ + อัตลกัษณ์+3D 4.41 4.27  
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ตาราง ป. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้าน  มีผลการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ องค์ประกอบที่มีผล
ระดับดีมาก 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 6, 7, 8 และ 9 ระดับดี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2, 3 
และ 4 และระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 สรุปภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี (4.48)  
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ตาราง ป. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+ สมศ. และ ป.2+) 
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ตาราง ป. 3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ ด้าน มีผลการด าเนินการ ดังนี้ มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ : ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีมาก และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ : 
มาตรฐานด้านพันธกิจของอุดมศึกษาอยู่ในระดับดี  สรุปภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี (4.48) 

 
 
ตาราง ป. 3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ. และ ป.3+) 
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ตาราง ป. 4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (สกอ.) 
ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้านกระบวนการ

ภายใน อยู่ในระดับดีมาก ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน  และด้านบุคากรการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม อยู่ในระดับดี  สรุปภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกด้านอยู่ในระดับดี (4.48) 

 
 
ตาราง ป. 4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (สกอ.+สมศ และ ป.4+) 
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ตาราง ป. 5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา (สกอ.) 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐาน
ย่อยมาตรฐานละ 4 ด้าน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ มาตรฐานหลักที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา : ด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก ด้านวิชาการอยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานหลักที่ 2 มาตรฐานด้านการด าเนินงานตามภารกิจ : ด้านการผลิตบัณฑิต และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  ด้านวิจัย อยู่ในระดับดี และด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับ
พอใช้  สรุปภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกด้าน อยู่ในระดับดี (4.48) 
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ตาราง ป. 5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ. และ ป.5+) 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ ด าเนินการ 
จุดเด่น 
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM : Budget 

Planning Management) ช่วยในการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

2. มีการน าผลการประเมินคุณภาพมาด าเนินงานพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน   
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ดี เช่น มีการ

ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการส่งเสริม

สนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาจ านวนมาก 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร และมีการ

สร้างขวัญก าลังใจ เช่น การให้เงินรางวัลในการเข้าต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 

3. หลักสูตรการเรียนการสอนมีจุดเด่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีสร้างคุณค่าสู่สากล มีค าขวัญ“คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ” มี MOU กับ

ภาคเอกชน และผลักดันให้เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ในส่วนของ

บัณฑิตคณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ควรมีการส ารวจคุณภาพ

บัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายในรูปแบบการค้าส่ง และควรก าหนดวิธีการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดให้ชัดเจนมากขึ้น (ข้อมูลเชิงปริมาณ)    
 

แนวเสริมจุดเด่น 
1. ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นกิจกรรมมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

และกิจกรรมที่เป็นของคณะ เพื่อลดการซับซ้อนของการด าเนินการ  
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2. ควรปรับปรุงระบบการติดตามการน าความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ให้สามารถติดตามผลได้ง่ายและชัดเจน เช่น วิธีการปฏิบัติ และแบบฟอร์ม

บันทึกติดตาม ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังในด้านการวิจัย เพิ ่มเติม เช่น การให้คณะ

สามารถสนับสนุนเงินเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศได้   

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
1. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ และ

หน่วยงานวิชาชีพเอกชน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุก

หลักสูตร  และปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ให้ครบถ้วน 
3. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีผู้ที่จบการศึกษาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อให้มีความแตกต่าง

ทางวิชาการ และความลุ่มลึกในวิชาการที่แตกต่างกัน และควรก าหนดเป็นเป้าหมายให้ชัดเจน 
นอกจากนี้การพัฒนาอาจารย์ควรค านึงถึงทักษะที่จ าเป็น โดยอาจมีการพัฒนาอาจารย์ ร่วมกับ
ภาคเอกชน และต้องคงวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ 

4. การขอต าแหน่งทางวิชาการบางสาขาวิชา เอกสารทางวิชาการยังมีความหลากหลาย คณะวิชาที่
มีแนวปฏิบัติแตกต่าง ควรจัดต้ังในรูปเครือข่ายกับภายนอก และก าหนดมาตรฐานเอกสารที่ใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการและน าเสนอหน่วยงานระดับสูงต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดเด่น 

- มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะองค์การนักศึกษาด าเนินการตามระบบ PDCA ท่ี
นักศึกษาเขียนโครงการ/กิจกรรมและด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย แต่ขาดการสรุปและสังเคราะห์

ผลกระทบการจัดกิจกรรมในภาพรวม และผลกระทบที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม และ
ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานที่แยกกันอย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมใดเป็นของคณะและกิจกรรมใดท า
จากส่วนกลาง 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์และการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

2. มีเงินอุดหนุนงานวิจัยจากภายในสูงถึงประมาณ 17.6 ล้านบาท 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ควรมี KPI ที่จะช่วยเพิ่มร้อยละการขอโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
หรือ ร้อยละการเพิ่มเงินวิจัยภายนอกต่อปก หรือร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนบทความตามฐาน  
TCI  สกอ. 

2. ควรมีเครือข่ายของผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รวบรวม 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ตีความงานสร้างสรรค์ในแต่ละศาสตร์ว่าเป็นผลงานวิชาการใน
ด้านใด   
 

จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลผลิตจากงานวิจัยมีน้อย เช่น ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.4) น าไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ที่

4.5)  ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.6) ควรมีกระบวนการก ากับดูแลบุคคลากร
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย การอบรมเพื่อเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ผลิตผลงานที่เป็น Output จาก
งานวิจัย 

2. ควรจัดต้ังผู้ทรงคุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัย  เพื่อประเมินต าราหรือหนังสือที่แต่งขึ้นโดย คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีคณะกรรมการจรรยาบรรณการท าวิจัย เพื่อมีการตรวจสอบเบื้องต้นด้านจรรยาบรรณวิจัย  
4. ควรก าหนดทิศทางงานวิจัยที่สนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับการบริการ

วิชาการ และควรมีการด าเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมและวิจัยของมหาวิทยาลัย  
5. ควรมีระบบและกลไกในการประเมินประสิทธิผลของงานวิจัย โดยเฉพาะงบประมาณที่

มหาวิทยาลัยจัดสรรค์ให้กับคณาจารย์ เช่น งบประมาณวิจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น หรือผลงาน
ตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูลของแต่ละศาสตร์ 

6. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลหรือเครือข่ายของผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์จากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดเด่น 

- ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ประกอบกับบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี
ศาสตร์และองค์ความรู้เชิงอาชีพที่สามารถด าเนินการทั้งเชิงพาณิชย์ และให้บริการแก่สังคมที่มี
ผลกระทบสูงกับชุมชน  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การรวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการยังไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

ที่ด าเนินการในนามของมหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
ให้ครบถ้วน 

2. ควรมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและ

งานวิจัย และการน าผลไปพัฒนาปรับปรุง  

3. ควรปรับปรุงแบบประเมินผลของโครงการบริการวิชาการให้มีค าถามแบบปลายเปิดเพื่อรับ

ข้อเสนอแนะใหม่ๆ จากผู้รับการอบรม เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  

- มหาวิทยาลัยมีบางคณะที่เอ้ือต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในแง่ของศาสตร์ที่เรียน
โดยตรงหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานหลายวิชาสามารถ
บูรณาการความรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและทั่วถึง 

จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการจัดแผนอย่างบูรณาการ โดยมีคณะต่างๆ เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดงาน

เพื่อให้เกิดการท างานที่ดีขึ้น ตรงตามสภาพความจริง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนใน
ทางบวกมากขึ้น 

2. ควรสนับสนุนให้คณะที่มีองค์ความรู้ที่เอ้ือต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินงาน
ในเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นและลดความซ้ าซ้อนของ
งานเดียวกันในคณะหรือส่วนงานที่สามารถด าเนินการในเรื่องนี้ให้น้อยลง  ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนางานในเรื่องอ่ืนให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเกิดความประหยัดมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ซึ่งมีคุณาประการกับมหาวิทยาลัย 
และให้ค าปรึกษาและชี้แนะที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยมีความ
ตระหนักในการน าผลประเมินคุณภาพมาประกอบการพิจารณา และให้ขอเสนอแนะกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง   

2. ผู้บริหาระดับสูงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีแผนเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
รองรับประคม AEC  (ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ กล้าน า กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น สามารถน า
ข้อเสนอแนะของสภามาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีทีมงานบริหารทุกระดับที่ทุ่มเท 
เสียสละ แบ่งความรับผิดชอบ และร่วมกันท างานเป็นทีม) 

3. มหาวิทยาลัยฯ เริ่มมีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อรองรับการท างานภายในองค์กร ทั้ง 
ระบบ IQA, MIS, BPM, HRM, ERP และระบบงานย่อยอ่ืนๆ เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการติดตาม
ผลการด าเนินงาน  

4. ผู้รับผิดชอบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้กับสถานศึกษา / หน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น และ
ควรก าหนดผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจหลัก เช่น การเรียนการสอน การวิจัย ทั้งนี้ใน
การจัดการความรู้อาจก าหนดเป็นเอกสาร ต ารา ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
โลกอาชีพ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลดิบ และเชื่อมโยงกับระบบ BI ของ
มหาวิทยาลัย โดยในการพัฒนาระบบควรค านึงถึงการลดขั้นตอนในการท างาน   
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากร ระบบงานการ
วางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (Enterprise Resource Planning : ERP) ระบบงาน
การวางแผนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย (Budget Planning and 
Management : BPM)  ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย (Human 
Resource Management : HRM)   
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2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของข้อมูลการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
การบริหารงบประมาณ  ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลวิชาการและงานทะเบียน   
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้  

 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน ERP, BPM , HRM ของมหาวิทยาลัย 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหาร

ทรัพย์สิน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนในส่วนของรายการสิ่งก่อสร้างมีผู้รับจ้าง บางราย
ไม่สามารถสั ่งงานเพื ่อตรวจร ับตามงวดงานที ่ก าหนดไว้ตามแผน ทั ้ง นี ้ในส่วนของเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนในส่วนกลาง รายการสิ่งก่อสร้างผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจการจ้าง 
ควรมีการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงวดงานตามสัญญา ในกรณีที่งานล่าช้ากว่า
สัญญา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
และน าไปปรับใช้ในการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางเสริมในรูปของการการจัดการ
ความรู้ เพื่อเรียนรู้ และเสริมความรู้ด้านการก าหนดตัววัด และการน าวัดวัดไปใช้ในการวัดผล
การด าเนินงาน   

2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานในการเก็บข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่เป็นผู้น าในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
สามารถเชื่อมโยงระบบไอที สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- น าระบบแนวคิด Kaizen หรือ Lean  ซึ่งเป็นแนวคิดในการลด ยุบ เลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

ท างาน เพื่อน าแนวคิดมาพัฒนาปรับปรุงการท างานภายใน และอาจน าระบบสารสนเทศเข้ามา
ช่วยเพื่อลดขั้นตอนในการท างาน 
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องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 ดี ตามนโยบายรัฐบาล 
จุดเด่น 

- มหาวิทยาลัยด าเนินการและสนองตามนโยบาย (3D) ของรัฐบาลอย่างชัดเจนและบรรลุเป้าตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคณะ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
- ควรบรรจุกิจกรรม 3D เป็นกิจกรรมปกติของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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ฉบับแก้ไขเมื่อ ๓๐/๗/๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกภาคสนาม 
- ผลการตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานสนับสนุน 
- รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ก าหนดการตรวจประเมิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ผลการตรวจ  Improvement plan 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาณ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 8 ข้อ  ดังนี้ 
       1 .  ม ีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที ่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 
– 2554) 
โดย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์แบบมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับ เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 
2554) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

       2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 
โดย น าแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในที่
ประชุมคณบดี หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนจัดท าบันทึกข้อตกลงการ
ปฏ ิบ ัต ิง านของ ผู ้บ ร ิหา รก ับอธ ิการบด ีของมหาว ิทยาล ัย  แจ ้ง เป ็น
หนังสือเวียนและเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย  

       3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดย น าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ครอบคลุมพันธ
กิจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
       4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า  ปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดย ก าหนดตัวบ่งชี ้และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้ในแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อติดตามความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 8 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 8 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

       5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
โดย ทุกหน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกวันที่ 10 ของเดือน 

       6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
โดย แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุก 6 เดือน และ 
12 เดือน รายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

       7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 
โดย ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ปีละครั้ง (ทุกส้ินปีงบประมาณ) ต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย  

       8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดย น าผลที ่ได ้จากการพิจารณา ข้อคิด เห็น  ข ้อ เสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยมาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อน ามาจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีต่อไป  

 

จุดเด่น 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ (BPM : Budget 
Planning Management) มาช่วยในการก ากับติดตามผล ท าให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  6  ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด   
โดย มีการจัดคู่มือการจัดท าหลักสูตร ซึ่งภายในมีการก าหนดระบบการ
เปิดหลักสูตรใหม่รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร  ปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยมีการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 32 หลักสูตร  
  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
โดย มีการจัดคู่มือการจัดท าหลักสูตร ซึ่งภายในมีการก าหนดระบบการปิด
หลักสูตร  ปีการศึกษา 2554 ไม่มีการปิดหลักสูตร    
  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
โดย  พบว่า ปี 2554 มทร.พระนคร มีการด าเนินการหลักสูตรตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน  5 หลักสูตร  
  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับใหม้ีการด าเนินการได้

ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยา่งน้อย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ     
โดย มทร.พระนคร มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุก ากับใหม้กีาร  มีการ
ก าหนดขัต้อนในการก ากับตดิตาม ทวนสอบ และมีการประเมินหลักสูตรครบ
ตามก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับใหม้ีการด าเนินการได้

ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ  ประเมินในข้อ 4 
โดย มทร.พระนคร มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุก ากับใหม้กีาร
ด าเนินการและมกีารพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามผลการประเมินในข้อ 4   
  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวา่งสถาบันกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวชิาชีพของหลักสูตร มากกวา่ร้อยละ 30
ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศกึษา(เฉพาะกลุ่ม ค1และ ค2) 
โดย มีหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือ รวมทั้งมีการบริหารกับภาคเอกชน  

ค่าเป้าหมาย  
:  3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  6  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
จุดเดน่ 

1. มีระบบและกลไกตามแนวทางปฏิบัติการใช้หลักสูตรของท สกอ. 
2. มีการจัดอบรม/สัมมนา/การให้ความรู้บคุลากรดา้นการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าคู่มือ และแผนผังการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน 
จุดทีค่วรพัฒนา 

มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ แต่ไม่ชัดเจนในเรื่องการทวนสอบ  
ข้อเสนอแนะ 

ควรก าหนดวิธีการทวนสอบรายวิชาในแต่ละหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562 562 

- ปฏิบัติงานจรงิ 515 515 

- ลาศึกษาต่อ 47 47 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคณุวุฒิ ป.เอก ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณีทีเ่ลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นคา่เพิม่ขึ้นฯ) 

5.90 5.90 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและมี
วุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

48 48 

ค่าร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ป.เอก 8.54 8.54 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา 

2.64 2.64 

 
จุดเดน่ 

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยให้แต่ละคณะจัดท า
แผนงาน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  

2. มีการให้เงินเพิ่มส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิ ป.เอก 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 4  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ  2.64 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ  2.64   

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 2.20คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :2.20
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (สกอ.2.3) 
ข้อคน้พบ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562 562 

- ปฏิบัติงานจรงิ 515 515 

- ลาศึกษาต่อ 47 47 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
อาจารย ์

391 391 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง 
ผศ. 

162 162 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง 
รศ. 

8 8 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง 
ศ. 

1 1 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

30.43 30.43 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของปีการศึกษาที่ผ่านมา(กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นคา่เพิม่ขึ้นฯ) 

31.64 31.64 

ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

-1.21 -1.21 

 
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ เท่ากับ   
69.57 : 28.82  : 1.42   :  0.17   
 
จุดเดน่ 
มีการให้เงินรางวัลจูงใจส าหรับอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งวิชาการ โดย 
ต าแหน่ง ผศ. = 20,000 บาท  รศ. = 50,000  บาท  ศ. = 100,000 บาท   

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ  30 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ…30.43…       

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ…30.43…… 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 2.54 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ:2.54
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

  ต่ ากวา่เปา้หมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

  ต่ ากวา่เปา้หมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4)       
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 12) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  7   ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทัง้ด้านวิชาการ เทคนคิ

การสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์   
โดย มีการประเมินตนเองของบุคลากรทุกระดับ และวิเคราะห์ผล น ามา
จัดท าแผนการพัฒนา  
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
โดย .มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรก ากับ บริหาร ให้มีการด าเนินการ
ตามแผน และมีการติดตามแผนทุก 6 เดือน   
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
โดย มกีิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในทุกระดับ และ 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น เงินเพิม่จากการท างานหรือ งานรางวัล
จากการเข้าต าแหน่งวิชาการ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า

ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวข้อง    
โดย  มีบันทึกส่ังการให้บุคลากรที่ไปฝึกอบรม ต้องจัดท ารายงาน และมี
การบันทึกการน าความรู้ไปใช้งาน 
 5. มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุน และดูแลควบคมุใหค้ณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
โดย .การให้ความรู้ผ่านการอบรม เช่นโครงการอบรมพนักงานใหม่ . และมี
การสอดแทรกเป็นหัวข้อในการอบรมต่างๆ  
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดย มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
ในปลายปีการศึกษา 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   7   ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   7   ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดย มีการน าผลประเมิน ไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัด  
 
จุดเดน่ 
1.   มีการประเมินตนเองของบุคลากรและน ามาวิเคราะห์สมรรถนะของ
บุคลากร  
2.   มีการจัดท าแผนระยะยาว 52 -55  และแผนประจ าปี  
  
จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ระบบติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ยงัไม่ชัดเจน 

2. การสร้างขวัญก าลังในด้านการวิจัยเพิ่มเติม... 
  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการติดตามฯ ให้สมบูรณ์ และสามารถตดิตามได้ง่าย 

และชัดเจน เช่น วธิีการปฏิบัติ และแบบฟอร์มบันทึกติดตาม  
2. ควรการสร้างขวัญก าลังในด้านการวิจัยเพิ่มเติม เช่น การให้คณะ

สามารถสนับสนุนเงินเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศได้   
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   (สกอ. 2.5)  
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  7  ข้อ  ดังนี้ 
    1. มกีารจดัการหรือจัดบรกิารเพื่อให้นักศกึษามเีครื่องคอมพิวเตอร์

ใชใ้นอัตราไม่สูงกวา่ 8 FTES ต่อเครื่อง   
โดย มหาวิทยาลัยมีการจัดการหรือบริการ เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ WIFI  6 FTES ต่อ 1 เครื่อง ในอัตราส่วน 0.9998 FTES  
ในห้องเรยีน, ห้องเรียนรู้ดว้ยตนเอง และห้อง LAB  ตลอดจนบริการ WIFI 
ส าหรับนักศึกษาใช้ Note book 
    2. มีบริการห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทกุปีการศึกษา 
โดย มหาวิทยาลัยมีการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประจ าอยู่ทุกศูนย์ จ านวน 4 แห่ง มีการสืบค้นข้อมูลหนังสือ ผ่านระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มกีารอบรม การสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษา เช่น 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มฐีานข้อมูลวิจยั ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
    3. มีบริการดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศกึษาอยา่งนอ้ยในดา้นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   
โดย มหาวิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอย่าง
เพียงพอเหมาะสมทั้งแบบมีสายและไร้สาย มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
WIFI  ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมไปถงึทุกคณะและทุก
หน่วยงาน ด้านห้องเรียนมีการปรับปรุง ด้านอุปกรณเ์ทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
  4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้าน

งานทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
โดย  มหาวิทยาลัยมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีระบบสมัครเรียนและดูผลการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ มีตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ มีห้องพยาบาล ห้องอาหาร 
สนามกีฬา ตลอดจนจัดโต๊ะนั่งเล่นใต้ต้นไม้ เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุยงาน
กัน หรือนั่งพักรอเรียนในวิชาต่อไป 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  4  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  7  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  7   ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
ในรอบ ปีการศกึษา 2554 ผลการประเมินพบวา่
นักศึกษา ต้องการให้ปรับปรุง ห้องน้ า และระบบ
สัญญาณ WIFI มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงครอบคลุมทุกคณะ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างนอ้ยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย 
การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
โดย มหาวิทยาลัยมีกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคารโดยรอบ และในห้อง
ต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ เรื่องระบบความปลอดภัยของ
นักศึกษาเป็นหลัก โดยจัดเจ้าหน้าที่นักการประจ าตึก ดูแลการปิดเปิด
ห้องเรียน และจัดยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง ทุกประตูเข้า
ออก มหาวิทยาลัยได้ตดิตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณอาคารโดยรอบ ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
   6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากวา่ 

3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
โดย มหาวิทยาลัยมีแบบส ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาด้านกายภาพ 
ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และด้านบริการ ครบทุกด้าน โดยรายงาน
ผลจ าแนกตามคณะแต่ละคณะไม่ต่ ากวา่ 3.51 ในภาพรวมทุกคณะมีคะแนน
เท่ากับ 3.93 จากคะแนนเตม็  5 
    7.  มีการน าผลการประเมนิคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการ

พัฒนาการจัดบรกิารดา้นกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
โดย มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง
และพัฒนาด้านบริการต่อไป เรื่องห้องน้ า การติดตั้งสัญญา WIFI เพิ่ม
เพราะมีจ านวนการใช้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
จุดเดน่ 

บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ด้าน IT ในการพัฒนางาน 
จุดทีค่วรพัฒนา 

ควรเพิ่มพื้นที่ห้องสมุดโดยแบ่งเป็นห้องเล็ก เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสปรึกษางานท าวิจัย, โครงงาน 
ข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเพิม่ปลั๊กไฟในการใช้ Note 
Book 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 42 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   (สกอ. 2.6) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10 
และ ตัวชี้วัดที่ 13)     
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  6  ข้อ  ดังนี้ 
   1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
โดย  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ พบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดเป็น  Flow 
chart มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกวิชา ทุกระดับชั้นปี  
   2. ทุกรายวิชาของทกุหลักสูตร มีรายละเอยีดของรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้าม)ี  ก่อนการเปิดสอนใน  แต่ละภาคการศึกษา 
ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
โดย   คณะได้มีรายละเอียดของรายวชิาในแต่ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหง่ชาติ  
   3. ทุกหลักสูตรมีรายวชิาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ

การให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 
โดย พบว่าทุกหลักสูตรมีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
การจัดชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ มีหลักสูตรสหกิจ หรือฝึกงานให้กับนักศึกษา
ทุกหลักสูตร และพบว่าในรายวิชาทฤษฎีมีการสอนโดยใช้กรณีศึกษา(Case 
study) 
    4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน

หรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
โดย มหาวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพ ได้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์
พิเศษ และเชิญมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการ

จัดการความรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
โดย อาจารย์ผู้สอนได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน และมีการประเมินผลการเรียน เพื่อน าผลมาใช้ในการพัฒนา
วิธีการสอนต่อไป ตลอดจนได้มีการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย  
 

ค่าเป้าหมาย  
:  4   ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   6  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
  เท่ากับเปา้หมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

   6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมตี่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจแตล่ะรายวชิาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
โดย พบว่าทุกคณะมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาที่ต่ ากว่า 3.51  
   7. มีการพัฒนาหรือปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ทุกรายวชิา  ตามผลการประเมินรายวิชา 
โดย พบว่าทุกคณะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตรใหม่ และประเมินรายวิชา 
ตลอดจนน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
จุดเดน่ 

มวีิธีการบริหารจดัการด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยมกีารสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ และส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ 
จุดทีค่วรพัฒนา 

ควรท าแผนปรับปรุงพัฒนารายวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.51 
ข้อเสนอแนะ 

หัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องติดตาม ก ากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.51 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ. 2.7)(ก.พ.ร.54 ตวัชีว้ัด 4.1.2) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  5  ข้อ  ดังนี้ 
   1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงคต์ามความ

ต้องการของผูใ้ช้บัณฑติอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
โดย มหาวิทยาลัยได้จัดท าการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุก
หลักสูตรจากสถานประกอบการ เพื่อน าใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และ
ได้เชิญบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ
วิพากษ์หลักสูตร 
    2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความตอ้งการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
โดย พบว่ามหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
มาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
    3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
โดย มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการจัดหางบประมาณเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือการสอนที่ทันสมัย เช่น E- Learning 
    4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมการประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดย มีแผนส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการอย่างชัดเจน 
(สสท.2.7-4-01) พบนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
“หุ่นยนต์กู้ภัย” แข่งขันชิงแชมป์โลก ณ ประเทศตุรกี 
    5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จดัโดยสถาบัน 
โดย พบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ในส่วนของ
คณะ และในส่วนของมหาวิทยาลัย 

จุดเดน่ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญ กับโครงการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน เช่น

โครงการ“หุ่นยนต์กู้ภัย” ระดับโลก 
จุดทีค่วรพัฒนา 

ส่งเสริมให้นักศึกษระดับปริญญาตรี น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย  
:  3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  5   ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   5  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทีจ่ัดใหก้บันักศึกษา  
(สกอ. 2.8) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  5  ข้อ  ดังนี้ 
   1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 
โดย กองพัฒนานักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการจากทุก
คณะก าหนดคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาไว้ 5 ข้อ (เอกสาร กศว.2.8-1-
01) 
    2. มีการถา่ยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสรมิตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย ์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอยา่งทั่วถึงทัง้สถาบัน 
โดย พบเอกสารการเผยแพร่ ข้อก าหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปยังทุก
คณะ 
    3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 
โดย พบว่ามหาวิทยาลัยไดจ้ัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มกีารก าหนดค่าเปา้หมายที่ชดัเจน 
    4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม

ของนักศกึษาตามตวับ่งชี้และเปา้หมาย ที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบง่ชี ้
โดย พบว่าโครงการส่งเสริมคุณภาพจริยธรรม จริยธรรม มีการประเมินผล
การบรรลุเป้าหมาย สูงกว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
    5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกยอ่ง

ชมเชย ประกาศเกียรตคิุณดา้นคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ
โดย มีนักศึกษาคือ นายณัฐวุฒิ เหล่าสาร นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จุดเดน่ 

1. มีโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวนมาก  
2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง  

จุดทีค่วรพัฒนา 
ควรสร้างเครื่องมือแบบสอบถามให้สมบูรณ์ โดยเพิ่มข้อค าถามให้

สะท้อนถึงกิจกรรมที่แท้จริง 
ข้อเสนอแนะ 

- 

ค่าเป้าหมาย  
:   3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  5  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   5  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

    บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ. 1) 
(ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วดั 4.1.1) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท้ังหมด 2288 2288 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรีที่ตอบ
แบบส ารวจ 

2172 2172 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท่ีได้
งานท าหลังส าเรจ็การศึกษา 

1679 1679 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท่ี
อุปสมบท 

3 3 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษารดับ ป.ตรี ท่ี
เกณฑ์ทหาร 

27 27 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

48 48 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท่ีมี
งานท าก่อนเขา้ศกึษา 

56 56 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท่ี
ศึกษาต่อ 

43 43 

ร้อยละของผู้ตอบแบส ารวจเรื่องการมงีานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

84.53 84.53 

 
ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1  ปี เท่ากับ 84.53 โดยมีจ านวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 1727 คน จากจ านวนบัณฑิตป.ตรี ทั้งหมดที่ส าเร็จ
การศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2172 คน 
 
  

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 60 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 84.53 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 84.53 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4.23 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :4.23คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

    บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
    บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท้ังหมด 24 2288 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.ตรี ท่ีได้รับ
การประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF 

15 2172 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้ง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.25 4.28 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
นายจา้งทีม่ีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับ ป.ตร ี

8 1262 

ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ
ของนายจ้างที่มตี่อผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.
ตร ี

100 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.โท ที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF 

- 79 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้ง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.68 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
นายจา้งทีม่ีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับ ป.โท 

- 54 

ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ
ของนายจ้างที่มตี่อผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.
โท 

- 100 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้ง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  

4.70 4.28 

 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 4.70 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4.25  คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4.70 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :4.28คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
น าผลประเมินคุณภาพของบัณฑติทั้งหมดรวมถึง
บัณฑิตที่นอกกรอบ TQF 
 

 
 

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=602
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=602
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=602
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
สมศ. 3) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ ป.โท ทั้งหมด 43 43 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ป.โท แผน ก. 13 13 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ป.โท แผน ข. 30 30 
จ านวนรวมบทความวจิัยที่ตีพมิพ์ 8 8 
- มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

3 3 

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

1 1 

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

4 4 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
ท่ีได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 
เช่น ISI หรือ Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ - - 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) 

- - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเผยแพร่ในระดับชาติ    
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

- - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

- - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 4.25 จากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท้ังหมดจ านวน 43 คน  โดยผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 9.88  
 

ค่าเป้าหมาย  
:. ร้อยละ 0.1 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:. ร้อยละ 9.88 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:. ร้อยละ 9.88 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 1.98 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 1.98
คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.12 การพัฒนาคณาจารย ์  (สมศ.14) 
ข้อคน้พบ  

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

จ านวน 

SAR กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมปฏิบัติงานจรงิและลา
ศึกษา 

562 562 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปรญิญาตรีทั้งหมด 71 71 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิปรญิญาตรี และไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ (ค่าน้ าหนัก 0) (56 คน x 0 = 0) 

56 56 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (คา่น้ าหนกั 1) (14 คน x 1 = 14) 

14 14 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง รศ. (ค่าน้ าหนกั 3) (1 คน x 3 = 3) 

1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ศ. (ค่าน้ าหนัก 6)  

0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปรญิญาโททั้งหมด 442 442 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 2) (305 คน x 2 = 610) 

305 305 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (ค่าน้ าหนกั 3)  (131 คน x 3 = 393) 

131 131 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง รศ. (ค่าน้ าหนกั 5)  (6 คน x 5 = 30) 

6 6 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ศ. (ค่าน้ าหนัก 8)   

0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปรญิญาเอก 48 48 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 5) (29 คน x 5 = 145) 

29 29 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปรญิญาเอก และด ารง
ต าแหนง่ ผศ. (คา่น้ าหนัก 6)  (17 คน x 6 = 102) 

17 17 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปรญิญาเอก และด ารง
ต าแหนง่ รศ. (ค่าน้ าหนัก 8)  (1 คน x 8 = 8) 

1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปรญิญาเอก และด ารง
ต าแหนง่ ศ. (คา่น้ าหนกั 10)  (1 คน x 10 = 10) 

1 1 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  
(17+1,033+265 = 1,315) 

2.34 2.34 
 

ค่าเป้าหมาย  
:. 4 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:. ร้อยละ 2.34 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:. ร้อยละ 2.34 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 1.95 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 1.95
คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เทา่กับเป้าหมาย 

    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

    ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

    ไม่บรรลุ 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   1,315   
    562 
 

= 2.34 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อบัณฑติ  (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 
5.1) (ก.พ.ร.55 ตวัชีว้ัด 4) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ
ต่อบัณฑิต 

85 85 

 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 75 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 85 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 85 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
..น าผลการประเมินบัณฑิตทัง้หมด คือ บัณฑิตใน
กรอบ TQF และไม่อยู่ในกรอบ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศกึษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 5.2) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 5) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

78 78 

 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 75 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 78  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 78  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 3.6 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 3.6 
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
 สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (สกอ. 3.1) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 6  ข้อ  ดังนี้ 
 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวีิตแก่

นักศึกษา   
   โดย มีการจัดโครงการฯแนะแนวอาชีพระหว่างวันท่ี 29-31 มี.ค. 54 ณ.วัง
ยาวรเิวอร์ไซต์ รีสอร์ท จ. นครนายก และคณะตา่งๆมีการแตง่ตั้งทีป่รึกษาดูแล 
 2. มีการจดับริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
โดย ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย  www.rmutp.ac.th   และจุลสาร 
จดหมายขา่ว ตวัอักษรไฟวิ่ง และผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นของคณะตา่งๆ 
 3. มีการจดักจิกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพแก่

นักศึกษา 
   โดยมีการอบรมนักศึกษาและจดักิจกรรมเชงิวชิาและวิชาชีพ เชน่โครงการ
เพชรราชมงคล รุ่น 7 , 8 และคณะต่างๆ เช่น โครงการ MCT. DAY ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 4. มีการจดับริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์กา่   
   โดยผ่านระบบเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th  และผ่าน
ระบบไฟวิ่งจุลสาร ป้ายผ้า บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจดหมายขา่ว 
 
 5. มีการจดักจิกรรมเพือ่พัฒนาความรู้และประสบการณ์ใหศ้ิษย์เก่า 
    โดยจัดอบรมโครงการน้ าหมกัชีวภาพ 30 เม.ย. 55 จดัโดยกองพัฒนา
นักศึกษา,โครงการอบรมสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น(HTML)(โครงการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์) โครงการสร้างเสริมทักษะเพื่อสอบใบประกอบวชิาชีพ 
TACPA CIA (โครงการของคณะบริหารธุรกิจ) 
   6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    โดยมีการส ารวจผลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลแต่ตรวจสอบหลักฐานแล้ว
พบว่าไม่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่กองพฒันานกัศึกษาต้องรวบรวม 

  7. มีการน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เปน็ข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา 
โดย ....................................................................... ....................... 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ......5.... ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ......6..... ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .......6....... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : ..4.. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

 บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
     แผนงานเชื ่อมโยงของมหาวิทยาลัยและของกองพัฒนานักศึกษาที่
เชื่อมโยงกับของคณะยังไม่ชัดเจนท าให้ตรวจสอบงานใน Sar ไม่สามารถ
ส่ือความหมายได้ทั้งที่แต่ละคณะมีผลงานมากมาย 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรจัดท าแผนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแยกให้ชัดเจน ตัวบ่งชี้อะไรท า
ร่วมกันและตัวบ่งชี้อะไรที่คณะท า  การน าเสนอยังไม่สมบูรณ์ เช่น 
โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่พบข้อมูล 4 คณะ
จากทั้งหมด 9 คณะ ซึ่งจะต้องน าเสนอในภาพรวมทัง้หมดและกองพัฒนา
นักศึกษาต้องสร้างช่องทางหรือก าหนดวิธกีารให้ได้มาซึ่งข้อมูล เขยีนรายงาน 
SAR มหาวิทยาลัย 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   (สกอ. 3.2) 
ขอ้คน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 6 ข้อ  ดังนี้ 
 1 . สถาบันจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ 

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติทุกดา้น   
โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญตัวแทนของคณะ และคณะได้น านักศึกษาที่เป็น
ตัวแทนมาร่วมประชุมจัดท าแผนเพื่อการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริม ผลการ เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ
ทุกด้าน  โดยผลการด าเนินการดงักล่าวได้เชือ่มโยงไปยงัคณะ หน่วยงานตา่งๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาซึ่ง 
เป็นตัวแทนของคณะต่างๆ ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนิน งาน
เกี่ยวกับกิจการสโมสร และกิจกรรมอื่นๆ 
3. มีการส่งเสริมให้นักศกึษาน าความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไปใช้ 

ในการจัดกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยา่งน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณ ฑิตศกึษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาให้น าความรู้เรื่องประกันคุณภาพ
ไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ คือ การฝึกความเป็นผู้น า การจัดกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยและกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวันส าคัญ การท าบุญใส่บาตรและการแห่เทียน
เข้าพรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีตัวแทนของนักศึกษาจากทุกคณะเข้ามา
มีส่วนร่วม 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6   ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 6   ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน    

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
 เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
  สูงกวา่เปา้หมาย 

  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4. มีการสนับสนนุให้นักศกึษาสร้างเครือขา่ยพฒันาคณุภาพภายในสถาบัน 
และระหวา่งสถาบัน และมกีจิกรรมร่วมกัน 
โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ท าเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในระหว่างคณะต่างๆ โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณภาพ 
การศึกษา และท าเครื่อข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เกี่ยวกับงานทางด้านสภามหาวิทยาลัย 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด กิจกรรม

พัฒนานักศกึษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูล ประเมิน และจัดท ารายงานเกี่ยวกับ 
กิจกรรมต่างๆ จ าแนกไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด 

กิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินแจ้งไปยังคณะ หรือในส่วนงานของ
คณะได้มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหรือแจ้งไปยัง
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใน ระดับต่างๆ ให้ทราบเพื่อน าผลไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
จุดเดน่ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบเงินเรียกเก็บจากนักศึกษามาสนับสนุนการ 

ด าเนินงานชัดเจนและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

2. กรรมการสโมสรกิจกรรมนักศึกษามีความเข้มแข็ง 
3. มหาวิทยาลัยและคณะให้ความส าคัญต่อสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา  

 
จุดทีค่วรพัฒนา 
กิจกรรมที่อยู่ในแผนควรมีความหลากหลาย มีตารางเวลาปฏิบัติงาน 
ชัดเจน กระทบการเรียนการสอนน้อยที่สุด ควรเป็นกิจกรรมหรือโครงงาน 
ที่มีความต่อเนื่องหรือท าต่อในปีต่อๆ ไปได้ มีนักศึกษาเข้าร่วมหรือส่งผล 
ต่อจ านวนนักศึกษาจ านวนมาก มีการจัดท าอย่างบูรณาการหรือเชื่อมโยง
กัน มากขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือลดการท าแบบซ้ าซ้อน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้เกี่ยวข้องควรร่วมกันจัดท าแผนด าเนินงานโดยแบ่งงานออกเป็น

ส่วนๆ อย่างขัดเจน เช่น งานที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเอง งานที่
มอบภาระ หรือสนับสนุนให้คณะหรือนักศึกษาด าเนินการ หรืองานที่
คณะหรือ นักศึกษาเห็นความส าคัญหรือความจ าเป็นสมควรท าเอง 

2. ควรก าหนดตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ความส าเร็จของงานให้ชัดดเจนเพื่อให้ 
สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการพัฒนาได้อย่างแจ่มชัด  

 

 
 



 56 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.1) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  8   ข้อ  ดังนี้  
  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนดา้นการวจิัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
โดย ขาดสรุปความเชื่อมโยงของแผนและผล (มีผลเป็นไปตามแผน) 
   2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรืองานสร้างสรรคก์ับการจัดการ

เรียนการสอน 
โดย เสริมข้อมูลงานปัญหาพิเศษ (วิจัย) ปี 4 ปริญญาตรี   
        -  ระบุข้อมูลว่าเป็นนิสิต ป.ตรี  หรือ  ป.โท  ระบุชั้นปีรหัสนิสิต 

       -  รายละเอียดในปกรายงานผลการด าเนินโครงการนิทรรศการ
งานวิจัย ส.ป.ด. ร่วมกับภายนอก 
   3. มีการพัฒนาศกัยภาพด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

โดย   เสนอผลสัมฤทธิ์โครงการอบรม  (KPI) 
   4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

โดย ขาดผลการด าเนินงานของพี่เล้ียงงานวิจัย  ใช้  KPI  ตามข้อ  3 
   5. มีการสนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอยา่งน้อยในประเด็นต่อไปนี ้

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

โดย - 
  6. มีการติดตามและประเมนิผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็น 
โดย ควรตั้งเป้าหมายการตีพิมพ์  การเผยแพร่  การน าไปใช้ประโยชน์จาก

ค่าเป้าหมาย  
:   5     ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   8    ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:    8     ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :    5   คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกวา่เปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จ านวนโครงการวิจัยทั้งฟมดเพื่อวัดความส าเร็จ และเพื่อทราบพัฒนาการ
ในแต่ละปี 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

โดย เสนอแนะว่า 

1. ควรก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบการปรับปรุงระยะเวลา
การปรับปรุงที่แล้วเสร็จ 

2. ตัวแผนพัฒนาควรเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์  มทร.พระนคร ดว้ย 
  8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
โดย การได้มาซึ่งโครงการวิจัยท้องถิ่นมาจากฐานข้อมูลของ มทร.พระนคร
หรือไม่ 
จุดเดน่ 
        มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยทีม่ีประสิทธิภาพ 
จุดทีค่วรพัฒนา 
        KPI  ที่สะท้อนผลการด าเนนิงานเพื่อการพัฒนา ในข้อ  3, 6  
ข้อเสนอแนะ 
       ควรก าหนด  KPI  เช่น  ข้อ  3,6  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ. 4.2) (ก.พ.ร.54 ตวัชีว้ัด 3, 4.2.1, 4.2.2) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้   5   ข้อ  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โดย     - 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

โดย     - 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

โดย     - 
4. มีการน าผลงานงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชนจ์ริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

โดย - 
5. มีระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

โดย     - 
 
จุดเดน่ 
- 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- -แม้ว่าคณะกรรมการจัดการความรู้มีแนวทางในการด าเนินงาน แต่

ยังขาดเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ชัดเจน และควรมีการเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอน ก าหนดผลลัพธ์
ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น  

 
 

ค่าเป้าหมาย  
:   3   ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:    5   ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:     5   ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5  คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ประจ า  (สกอ. 4.3) 
ข้อคน้พบ  

เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เท่ากับ 39,827.06 บาท เงิน
สนับสนุนภายใน 17,566,500 บาท เงินภายนอก 2,944,436 บาท   
รวม 20,510,936 บาท จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน 515 คน  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
รายการ ยอดเงิน หน่วย 

เงินสนับสนุนภายใน 4,862,100 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 429,286 บาท 
รวม 5,291,386 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 42 คน 
เฉลี่ย 125,985.38 บาทต่อคน 

คะแนน 5.00 คะแนน 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 690,000 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก - บาท 
รวม 690,000 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 27 คน 
เฉลี่ย 25,555.55 บาทต่อคน 

คะแนน   2.13 คะแนน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน      

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 1,860,000 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 475,700 บาท 
รวม 2,335,700 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 36.50 คน 
เฉลี่ย 63,991.78 บาทต่อคน 

คะแนน 5.00 คะแนน 
คณะบริหารธุรกิจ  

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 792,000 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 580,000 บาท 
รวม 1,372,000 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 88.5 คน 
เฉลี่ย 15,502.82 บาทต่อคน 

คะแนน 3.10 คะแนน 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 3.35 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 3.40 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 3.35 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :3.40คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

คณะศิลปศาสตร์      
รายการ ยอดเงิน หน่วย 

เงินสนับสนุนภายใน 666,000 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 350,000 บาท 
รวม 1,016,000 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 79.50 คน 
เฉลี่ย 12,779.87 บาทต่อคน 

คะแนน 2.56 คะแนน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 1,706,600 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 400,000 บาท 
รวม 2,106,600 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 70.50 คน 
เฉลี่ย 29,880.85 บาทต่อคน 

คะแนน 2.49 คะแนน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ      

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 2,594,100 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก - บาท 
รวม 2,594,100 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 14 คน 
เฉลี่ย 185,292.86 บาทต่อคน 

คะแนน 5.00 คะแนน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 1,315,000 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 184,350 บาท 
รวม 1,499,950 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 51 คน 
เฉลี่ย 29,410.78 บาทต่อคน 

คะแนน 2.454 คะแนน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์      

รายการ ยอดเงิน หน่วย 
เงินสนับสนุนภายใน 3,080,700 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอก 524,500 บาท 
รวม 3,605,200 บาท 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 106 คน 
เฉลี่ย 34,011.32 บาทต่อคน 

คะแนน 2.83 คะแนน  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)  
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562 562 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง 515 515 
- จ านวนอาจารย์ประจ าททีล่าศึกษาตอ่ 47 47 
จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
(รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

  

- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

  

- จ า น ว น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ.   (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

  

- จ า น ว น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ.  (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

  

- จ า น ว น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI   (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

  

- จ า น ว น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus   (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

  

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

  

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

  

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
 

  

ค่าเป้าหมาย  
: คะแนน...3......  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 1.67.คะแนน        

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 1.70 คะแนน                

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 1.67.คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ: 1.70 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
    เท่ากับเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
    เท่ากับเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเปา้หมาย 

    บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

    บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

  

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่   
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) 

  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 

  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

  

 

คณะ 
จ านวน 
อ.ประจ า 

จ านวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่   

1. ครุศาสตร์อุตสหกรรม 48 8 
2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 28 2 
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 74.50 16 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 17 7 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 60 5 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 117 38 
7. บริหารธุรกิจ 95.50 16 
8. ศิลปศาสตร ์ 83.50 18 
9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 38.50 33 

รวม   562 143 
 
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 

 

http://www.scimagojr.com/
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ. 6)   
 
ขอ้คน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนอาจารยประจ าทั้งหมด 562 562 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง 515 515 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 47 47 
จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ 43 29 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  22 - 
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้
ประโยชน ์

65 29 

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้
ประโยชน ์

11.57 5.16 

 

คณะ 
จ านวน 
อ.ประจ า 

จ านวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์   
1. ครุศาสตร์อุตสหกรรม 48.00 1 
2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 28.00 0 
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 74.50 6 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 77 4* 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 60 0 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 117 4 
7. บริหารธุรกิจ 95.50 3 
8. ศิลปศาสตร ์ 83.50 9 
9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 38.50 2* 

รวม   562 29 
 
จุดเดน่ 
- 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ.....10......  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 11.57 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ.....5.16....... 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 2.89 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ: 1.29 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
    เท่ากับเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
    บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
   ควรมีใบรับรองว่าเป็นผู้ประกอบการจริง
(ทะเบียน,ID) 
 

 

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=207
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=208
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)  
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562 562 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง 515 515 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 47 47 
จ านวนรวมผลงานวิชาการที่ได้รบัการรับรองคุณภาพ 45 3 
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 

36 2 

- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (คา่น้ าหนัก 0.50) 

1 - 

- ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด(ค่าน้ าหนัก 0.75) 

7 - 

- ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแลว้ หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1 1 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ 

15.75 1.50 

 

คณะ 
จ านวน 
อ.ประจ า 

จ านวนผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 
1. ครุศาสตร์อุตสหกรรม 48 - 
2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 28 - 
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 74.50 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 17 - 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 60 - 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 117 - 
7. บริหารธุรกิจ 95.50 2 
8. ศิลปศาสตร ์ 83.50 - 
9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 38.50 - 

รวม   562 3 
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ...10.....  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 2.80 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ.....0.27....... 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 1.40 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ: 0.14 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
    เท่ากับเป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
    บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
1. ต าราที่น าเสนอ 4 เล่ม มใีบรับรองจากบริษัท
จัดท า มใิช่ผู้ทรงคุณวฒุิที่มทร. พระนคร ก าหนด 
2. บทความทางวชิาที่น ามาเสนอซ้ ากับตัวบง่ชี้ที่ 
4.4 (ไมใ่ช)่ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่    ม  (สกอ. 5.1) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 3  ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
โดย มหาวิทยาลัยมีแผน นโยบาย และระบบในการให้บริการวิชาการ มี
ระเบียบ ขั้นตอน การท างานท่ีชัดเจน มีการด าเนินการตามระบบ การรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
       2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 
โดย มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ กับการเรียนการสอน โดย
การน าไปสอดแทรกในแผนการเร ียนการสอน , ปร ับว ิธ ีการสอนน า
นักศึกษาไปร่วมในโครงการเพื่อให้ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ตรง  
       3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการวิจัย 
โดย มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการบริการทางวิชาการ และการน าความ
ต้องการของชุมชนไปวิจัยหรือพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   (ต้องมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3) 
 โดย การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ยังไม่มีการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดย ไม่มีการประเมินผลตามข้อ 4 จึงไม่มีการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา  
จุดเดน่ 
1.มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
จุดทีค่วรพัฒนา 
1.ยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ 
ควรท าการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และน าผลไปพัฒนา
ปรับปรุง 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   5  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  3  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 3 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ 
งานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ส่วนใหญ่เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ท าให้ไม่พบการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์่อสังคม   (สกอ. 5.2) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้   4  ข้อ  ดังนี้ 
  1. มีการส ารวจความต้องการของชมุชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหน่วยงานวชิาชีพเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจดุเน้นของสถาบัน 
โดย มหาวิทยาลัยมีส ารวจความต้องการของชุมชนจากการลงพื้นที่  หรือ
จากหนังสือขอความอนุเคราะห์ หรือจากเครือข่ายความร่วมมือ  น ามา
จัดท าข้อเสนอโครงการตามความถนัดหรือจุดแข็งของมหาวิทยาลัย  
น าเสนอในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการเสนอของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานภายนอก 
 2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งของชมุชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
โดย มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นจ านวนมากและ
หลากหลาย  โดยมีทั้งการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเองหรือโดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วิธีการด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  
 3. มีการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสังคม 
โดย มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการใช้บริการทางวิชาการทุกโครงการ 
โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ มีการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์หลังการด าเนินโครงการ  
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ   
โดย การน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ ยังไม่เห็นหลักฐานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
การประเมินผลโครงการยังไม่ครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงหรือ
พัฒนา ทั้งจากผู้รับการอบรมและผู้ด าเนินการอบรม  
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการให้บริการทางวชิาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

โดย มีการน าความรู้จากการบริการวิชาการถายทอดต่อบุคลากร และมี
การเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น การพัฒนาแป้งกล้วย / แป้งเผือก 

 
 

 

ค่าเป้าหมาย  
:  3   ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: .......5....... ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ........4...... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4  คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
การประเมินผลการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
ขาดข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการ เหมาะเป็นการ
ประเมินความพงึพอใจ และการใช้ประโยชน์  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเดน่ 
มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
จุดทีค่วรพัฒนา 
แบบประเมินโครงการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา  
ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาแบบประเมินให้มีข้อเสนอแนะเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาให้งานบริการวิชาการ  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 50 50 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 

11 17 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 

6 4 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
บูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 

11 5 

ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

28 26 

 

คณะ 
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ

วิชาการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ ที่น ามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

1. ครุศาสตร์อุตสหกรรม 4 4 
2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 3 
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 4 2 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 2 2 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 2 1 
6. วิศวกรรมศาสตร ์ 11 2 
7. บริหารธุรกิจ 6 1 
8. ศิลปศาสตร ์ 8 5 
9. อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 8 3 

รวม   50 23 
รวมร้อยละ  46 % 

จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยของทุกคณะ 
จุดที่ควรพัฒนา  
การรวบรวมข้อมูลการบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมรอบด้าน  โดยเฉพาะงานบริการ
วิชาการในส่วนของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการซึ่งรับงานในนามของมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน  ข้อมูลส่วนกลางควรน าไปเพิ่มในคณะท่ีมีความ
เกี่ยวข้องมากท่ีสุด 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 5  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 50 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 52 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
โครงการบางโครงการเป็นการบรกิารวิทยากร
อย่างเดยีวและโครงการบางโครงการเป็นการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน  การสอนไม่ใช่
งานวจิัย 

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=215
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=215
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=216
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=216
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=594
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=594
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
(สมศ.9) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5 ข้อ  ดังนี้ 
     1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
โดย มหาวิทยาลัยมีแผนงานในการให้บริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อาทิ  ชุมชนสหกรณ์ โครงการหุบกะพง            
จ.เพชรบุรี,  ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ, ห้วยทรายใต้  จ. เพชรบุรี  ชุมชน
ต าบลหรเทพ  ต าบลโคกใหญ่  ต าบลตลาดน้อย  จ.สระบุรี 

     2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
โดย   ในปีการศึกษา  2554  มหาวิทยาลัยมีโครงการวิชาการจ านวน  50  
โครงการ  บรรลุเป้าหมายทั้ง  50  โครงการ 

     3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกทีม่ีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
โดย มีผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้น าและสมาชิกของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

     4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยนื 
โดย ชุมชนมีการพัฒนาตนเอง 

     5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณคา่ต่อสังคม หรือชมุชน/องคก์รมี
ความเขม้แข็ง 
โดย ชุมชนสามารถสร้างรายได้  พัฒนาผลผลิต ขยายตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่อง  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
จุดเดน่ 
มหาวิทยาลัยมีแผนในการสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขา้แข็งของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
จุดทีค่วรพัฒนา 
กรติดตามผลกระทบยงัไม่เป็นระบบชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาระบบการติดตามประโยชน์ / ผลกระทบต่อชุมชนใหเ้ปน้ข้อมูลเชงิ
ปริมาณที่ชดัเจน  เช่น  ปริมาณยอดขาย / ก าไรท่ีเพิม่ขึ้น,  จ านวนผลิตภัณฑ์
ใหม่  ตลาดใหม่ที่พัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย  
: .......3...... ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: .......5....... ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .......5....... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : …5. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5.คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 6  ข้อ  ดังนี้ 
 1 . มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยมีขบวนการก าหนดกลยุทธ และพันธ
กิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมชัดเจนโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุก
คณะมีส ่วนร่วม และคณะได้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายงานหรือน า งานไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และนักศึกษาเห็นชัดเจน เช่น มีแผนงานระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ มีรายงานการประชุม มีการติดตามงาน และ
รายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีการบูรณการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียน  การสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะมีการน า
หัวข้อเนื้อหาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับศิลปะและวัฒน  ธรรมบรรจุลงในรายวิชา
บังคับพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีนโยบายให้
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาเกี่ยวการเล็งเห็น
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย  สนับสนุนหรือ เปิด  โอกาสให้
นักศึกษาท าโครงงาน โครงการหรือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ เช่น วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทักทายหรือการท าความเคารพ การแต่ง
กาย การมีค่านิยมเกี ่ยวกับความเป็นไทย  การท าบุญใส่บาตรในวัน
ส าคัญๆ การรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการน าหลักการด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒน 
ธรรมต่อสาธารณชนโดยมหาวิทยาลัยจัดท าเว็บไซค์ วารสาร จุลสาร 
จดหมายข่าว และสารรักษ์วัฒนธรรมเพื่อน าผลงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เผยแพรต่่อสาธารณชน ตัวอย่าง เช่น การน าเสนอผลงานของ
อาจารย์\นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ คณะ
วิศวกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณการงานด้านท านบุ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา 
โดยมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยว กับ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ส่วนกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนคณะต่างๆ ได้มีการมอบหมายหรือจัดตั้งให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องท า

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
 เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
 เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR 
 ข้อ 6   ไม่มีการก าหนดหรือสร้างมาตร ฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมชัดเจนแตม่ี
ผลงานได้รับรางวัลในระดับชาต ิ
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

หน้าที่ประเมินผล และสรุปรายงาน 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอนและกจิกรรมนกัศึกษา 
โดยกิจกรรมและโครงการจ านวนมากของมหาวิทยาลัยและคณะได้มีการ
น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
เช่น มีการท าแนวทางการปรับปรุง ประชุมปรึกษาหารือ หรือแจ้งไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ให้ทราบและน าไปสู่การปรับปรุง  
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวัฒนธรรม และมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ
จุดเดน่ 
มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาบางคณะที่เอื้อต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งในแง่ของศาสตร์ที่เรียนโดยตรงหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาพื้นฐานหลายวิชาสามารถบูรณาการความรู้เรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมไปสู้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและท่ัวถึง 
จุดทีค่วรพัฒนา 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณะที่มีองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินงานในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นและลดความซ้ าซ้อนของงานเดียวกันในคณะ
หรือส่วนงานที่สามารถด าเนินการในเรื่องนี้ให้น้อยลงทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนางานในเรื่องอื่นให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเกิดความประหยัดมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดแผนอย่างบูรณาการ โดยมีคณะต่างๆ เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์
และก าหนดงานเพื่อให้เกิดการท างานที่ดีขึ้น ตรงตามสภาพความจริง และ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในทางบวกให้มากขึ้น 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5 ข้อ  ดังนี้ 
 1 . มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
โดยมหาวิทยาลัยหรือคณะน าผลการด าเนินงานปี  2553 มาพิจารณาปรับปรุง
เพื่อจัดท าแผนปี 2554 กิจกรรมบางอย่างท่ีปฏิบัติในปีการศึกษา 2554 ได้ผ่าน
การตรวจสอบการด าเนินงานท้ังก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ หรือสิ้นสุด
โครงการโดยน าผลท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมท่ีต้องด าเนินต่อไปหรือยัง
ไม่ได้ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีดีขึ้น 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
โดยมหาวิทยาลัยและคณะจัดท าการประเมินโดยรวบรวมผลการด าเนินงานท่ี
สามารถปฏิบัติได้ตามแผนท้ังในแง่ของจ านวนโครงการและคุณภาพท่ีเป็นไป
ตามเป้าหมาย ผลการประเมินดังกล่าวมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวมีรายงาน เครื่องมือ และข้อมูลชัดเจน 
  3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเน่ือง 
โดยมหาวิทยาลัยหรือคณะได้น ากิจกรรมท่ีมีผลการด าเนินการที่ดีในปีที่ผ่านมา
ด าเนินการในปี 2554 และกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินในปี 2554 มีการ
ด าเนินการซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง เช่น โครงการเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ และ
โครงการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการลดสภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
  4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอกโดยผลการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมเกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กิจกรรมหรือโครงการปลูกจิตส านึก
ในการลดสภาวะโลกร้อน โครงการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์พืช
ไทย หรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย  เป็นต้น 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
โดยมีผลงานท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้รับรางวัลเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ  
จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยมีคณะวิชา คณาจารย์และนักศึกษา ที่สามารถด าเนินการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรสนับสนุนเรื่องทุนและปัจจัยต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดท าแผนด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดย
การมีส่วนร่วมและวิเคราะห์สภาพจริงเพื่อน าผลมาใช้ในการด าเนินงาน 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน    
  

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน 
  

การบรรลุเป้าหมาย 
 เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
 เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้  5 ข้อ  ดังนี้ 
 1 . การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวฒันธรรมที่ดี 
โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาของ
คณะเข้ามามีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
เช่น การจัดท าแผน การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือการรับผล
ไปสู่การปฏิบัติ  
  2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย์ 
โดยมหาวิทยาลัยหรือคณะมีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ได้
สวยงาม สะอาด ถูกลักษณะ มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
โดยการใช้สีหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดความสุนทรีย์แก่ผู้พบเห็นได้อย่าง
เหมาะสมตามสภาพ   
  3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยคณะหรือมหาวิทยาลัยมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ มีการจัดสถานที่พักผ่อน
ให้กับนักศึกษาได้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
  4. การจัดให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนรว่มอย่างสม่ าเสมอ 
โดย มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่หอประชุม D –Hall ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และร่าวมกับพื้นที่หอประชุมของคณะต่างๆเป็นสถานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช่ในการ
จัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้วบางคณะได้มีการจัด
ห้องให้นักศึกษาได้ฝึกซ้อมและเล่นดนตรีไทย 
  5. ระดับความพงึพอใจของบคุลากรและนกัศกึษาทีเ่กีย่วกับประเด็น 1 –  4 ไม่
ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
โดย มหาวิทยาลัยไดจ้ัดท าแบบส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามข้อ 1-4 ได้คะแนนเฉล่ียนในแต่ละ
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.5 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยและคณะควรปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ใหม้ีบรรยากาศเป็น
การศึกษาในระดับอดุมศกึษามากขึ้น โดยค านงึถงึความเหมาะสมและ
ข้อจ ากดัของอาคารสถานท่ีเป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีคณะกรรมการร่วมมือกนัด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
 เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
  เท่ากับเปา้หมาย 

 ต่ ากว่าเปา้หมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
ผลจากคณะไมเ่กิดผลการด าเนินงานตามข้อ 4 
และ 5 และสังเกตแล้วผลการด าเนินงานไม่
ปรากฎในเชิงประจักษ ์
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.54 
ตัวชีว้ัด 9.1, 9.2) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 7 ข้อ  ดังนี้ 

      1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

โดย สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วนตามมาตรา 17 (1 – 17) และมี
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.45) 
      2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
โดย ก าหนดเป็น 3 มิติ คือ มิติด้านการพัฒนาองค์กร มิติการพัฒนาการ
เรียนการสอนและมิติผู้รับบริการ ถ่ายทอดนโยบายโดยการประชุมตามล าดับ 
ท าแผนกลยุทธ์  และข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (ระบบสารสนเทศที่ใช้ เช่น ระบบ ERP BPM HRM ฯลฯ) 
      3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน 
โดย ประชุม CEO คณบดีและหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อก ากับ
ติดตามผลการดเนินงานโดยผ่านทางหนังสือเวียน เว็ปไซต์ ของส านักงาน
อธิการบดี 
       4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
โดย มีการประชุมบุคลากรและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่าน
แบบสอบถาม เว็ปบอร์ด มอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารคณะ 
หัวหน้าหน่วยงาน  
       5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
โดย การบรรยายิเศษ การสอนงาน การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เต็มตามศักยภาพ 
       6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดย มีนโยบายในการก ากับดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ฯลฯ 
       7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
โดย มีการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี หัวหน้า
หน่วยงาน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 
จุดเดน่ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการและมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดท าสรุปเนื้อหาสาระส าคัญจากรายงานการประชุมผู้บริหารและ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้งให้ชัดเจน  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 12) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5 ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
โดย ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร จัดท าแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ของ สกอ./ก.พ.ร./สมศ. และน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 มาก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายในการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2554 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตามอัตลักษร์ของมหาวิทยาลัย  ด้วยการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์และความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย  
       2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 
โดย มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ในแต่ละคณะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้ตามประเด็นในข้อ 1  
       3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
โดย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรม 
สัมมนา เอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ การประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ KM 
ฯลฯ และมีกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติ Web Board 
Web Blog ตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  
       4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 
โดย จัดท าทะเบียนความรู้และคลังความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ มีคลัง
ความรู้ของคณะ / หน่วยงานสนับสนุน และบนเว็ปไซต์ KM เพื่อเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย  
: .3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

และสะดวกในการค้นหา  
       5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
โดย บูรณาการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการวิจัยใช้ในการ
จัดท าหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และบูรณา
การองค์ความรู้กับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ประกันคุณภาพ  
จุดเดน่ 
1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้  
2. เป็นแม่ข่ายในการบริหารจัดการความรู ้ของ มทร. 9 แห่ง ที ่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3. มีคลังความรู ้ที ่เป ็นประโยชน์ต่อช ุมชนและสังคมที ่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ” 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.ควรสร้างเครือข่ายการจัดการความรู ้ก ับสถานศึกษา /  หน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น  
2.ควรก าหนดผลลัพธ์ที่เช่ือมโยงกับพันธกิจหลัก เช่น การเรียนการสอน การ
วิจัย ทั้งนี้ในการจัดการความรู้อาจก าหนดเป็นเอกสาร ต าราที่ตอบสนองการ
เป็นหมิวทยาลัยแห่งโลกอาชีพ   
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ. 7.3) (ก.พ.ร. 54 
ตัวชี้วัดที่ 11) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5 ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
โดย มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยฯ พ .ศ. 
2550 – 2554 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
       2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
โดย มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น 
แผนการเรียนออนไลน์ ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านวิจัย 
เช่น ระบบคลังปัญญา ด้านบริหารจัดการ เช่น ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบการวางแผนและ
บริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน เช่น ระบบ ERP 
ระบบรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และด้านประกันคุณภาพ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน  
         3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
โดย จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ Online ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี (4.40) 
         4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
โดย น าผลการประเมินท่ีได้คะแนนน้อยและค าแนะน าของผู้ประเมินมาท าแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เมื่อได้รับการร้องขอ 
      5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตามที่ก าหนด 
โดย ส่งข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรและ
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 2 ครั้ง บันทึกข้อมูลการ
ประกันคุณภาพในโปรแกรม CHE QA Online 
จุดเด่น 
-ผู้บริหารและทีมงานมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการปฏิบั ติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรเชื่อมโยงระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารให้สะดวกในการใช้งานอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ. 7.4) (ก.พ.ร. 54 ตัวชีว้ัดที่ 9.2) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 4 ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 
โดย  แต ่ง ตั ้ง คณะกร รมการบร ิหา รความ เ สี ่ย ง ของมหาว ิทยาล ัย 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับผิดชอบตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
       2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

โดย มีการว ิเคราะห์ความเ สี ่ยงไว ้ 4  ด ้าน คือ  ด ้านทรัพยากร ด ้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร  
       3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับ
ความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดย การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง น ามาจัดล าดับ
ความเส่ียง และท าแผนบริหารความเส่ียง คือ  
1) การเบิกจ่ายเงินงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
2) การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแผน  
3) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  น าไปใช้ประโยชน์ จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการรับรองคุณภาพต่ ากว่าเป้าหมาย 
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานวิจัย 
5) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเป้าหมาย 
        4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 
โดย น าผลจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และข้อ 3 มาจัดท าแผนบริหารความ

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

เส่ียงตามระดับของความเส่ียงและด าเนินการตามแผน 
       5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดย มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อ
รายงานสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง  
       6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 
โดย น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัยมา
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และ
ของหน่วยงานในสังกัด จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. 2555 ต่อไป 
เช่น กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากการชุมนุม
เรียกร้อง ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
จุดเดน่ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และในระดับหน่วยงาน 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)  
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน 
(คะแนนเต็ม 5) 4.45 คะแนน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
       1. สภาสถาบันท าพันธกจิครบถว้นตามภาระหน้าที่ท่ีก าหนดใน
พระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
โดย ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาตราที่ 17 (1 – 17) 
       2. สภาสถาบันก าหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ 
โดย สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ
นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
       3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
โดย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดย  สภามหาว ิทยาลัยม ีการก าก ับติดตามผลการด า เน ินงานของ
มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง จากรายงานผลมหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
       5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประเด็น 
โดย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 10 ประเด็น และจากผลการประเมินตนเองของคณะเกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ มาก (4.45) 
จุดเดน่ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 4.45 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4.45 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4.45 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4.45
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
คณะกรรมการสภาฯ เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)  
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 4.67 คะแนน (ร้อยละ93.40) 

 
จุดเดน่ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการก่อให้เกิดการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4.67 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ 4.67 
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.1 มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
 ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้   7   ข้อ  ดังนี้ 

     1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
โดย 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
3.มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑก์ารจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดย 1.มีค าส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2.ค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารา่งงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
3.ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
4.ค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
    เพื่อให้การด าเนินงานในการพิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรและ
งบประมาณ ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแตล่ะพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

โดย 1.มีรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
2.มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

โดย 1.รายงานการเงินน าเสนอสภามหาวิทยาลัย รอบ 3,6,9,12 เดือน 
2.รายงานการเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2554 ส่งกรมบัญชีกลาง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวเิคราะห์คา่ใชจ้่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยา่งต่อเนื่อง 

โดย 1. มีโครงการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และ HRM เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ค่าเป้าหมาย  
:  4  ข้อ   

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
     :     7     ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
  :     7     ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :   5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :   5   คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
3.รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25554 
4.รายงานการใช้จา่ยเงิน งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
5.รายงานการเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2554  น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

โดย 1.หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ0035/2761 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
2.แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 

โดย 1.ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนและรายจา่ยในภาพรวม 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 7) 
    8.2.1 ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.54 

ตัวชีว้ัด 7.1) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 

123,61,949.13 123,61,949.13 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

212,628,502.06 212,628,502.06 

ร้ อยละของกา ร เบิ กจ่ าย เ งิ น
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

58.14 58.14 

เงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนท่ีสถาบันอุดมศึกษาเบกิจา่ยเทา่กบั 
123,61,949.13 บาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับจ านวน  212,628,502.06 บาท  คิดเป็นรอ้ยละของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเท่ากับ 58.14 
 
จุดเดน่ 
- 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
     การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากผู้
รับจ้างยังไม่สามารถส่งงานเพื่อตรวจรับตามงวดงานที่ก าหนดตามแผน  
 
ข้อเสนอแนะ 
     ผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจการจ้าง ควรมกีารเร่งรัดการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนงวดงานตามสัญญา ในกรณีท่ีงานล่าช้ากวา่สัญญา 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 72   

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   ร้อยละ 58.14  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   ร้อยละ 58.14 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  1   คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 1 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

    ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนและรายจา่ยในภาพรวม 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 7) 
    8.2.2    ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.54 

ตัวชีว้ัด 7.2) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 

679,024,165.22 679,024,165.22 

ว ง เ งิ น งบประมาณรายจ่ า ย ใ น
ภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

757,532,500.00 757,532,500.00 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

89.63 89.63 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายเท่ากับ 

679,024,165.22 บาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับจ านวน  757,532,500.00 บาท  คิดเป็นร้อยละของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเท่ากับ  89.63 
 
จุดเดน่ 
- 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
      การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากในงบ
ลงทุน ในส่วนของรายการส่ิงก่อสร้างมีผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งงานเพื่อ
ตรวจรับตามงวดงานที่ก าหนดตามแผนได้จงึท าให้มกีารเบกิจา่ยไม่เป็นไป
ตามแผน 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ในส่วนของงบลงทุน รายการส่ิงก่อสร้างผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจการ
จ้าง ควรมีการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงวดงานตามสัญญา ใน
กรณีที่งานล่าช้ากว่าสัญญา 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 93 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  ร้อยละ 89.6 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   ร้อยละ 89.6 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  1  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 1 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย  
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   สูงกว่าเปา้หมาย 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนและรายจา่ยในภาพรวม 
(ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 7) 
    8.2.3  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.

54 ตวัชีว้ัด 7.3)(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 6) 
 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย   

679,024,165.2
2 

679,024,165.2
2 

วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

757,532,500.0
0 

757,532,500.0
0 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

89.63 89.63 

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายเท่ากับ 
679,024,165.22 บาท จากวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 757,532,500.00. บาท  คิดเป็นร้อยละของ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนเท่ากับ 89.63 
จุดเดน่ 
....-. 
จุดทีค่วรพัฒนา 
     การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากในงบ
ลงทุน ในส่วนของรายการส่ิงก่อสร้างมีผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งงานเพื่อ
ตรวจรับตามงวดงานที่ก าหนดตามแผนได้จงึท าให้มกีารเบกิจา่ยไม่เป็นไป
ตามแผน 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ในส่วนของงบลงทุน รายการส่ิงก่อสร้างผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจการ
จ้าง ควรมีการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงวดงานตามสัญญา ใน
กรณีที่งานล่าช้ากว่าสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 93 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ  89.63 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  ร้อยละ  89.63 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  1  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 1 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เปา้หมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เปา้หมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจากที่
ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8) 
(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 7) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได ้  5  ข้อ  ดังนี้ 
 1. จัดท าหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตท่ีดีขึ้น
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดย 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดย มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 3. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการ

จัด การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วย
นับเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดโดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 
โดย มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 4. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส าหรับ

ทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณ
ต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

โดย มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 5. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดท ารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
โดย มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การบริหารจัดการทรัพยากร ระบบงานการวางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
(Enterprise Resource Planning : ERP) ระบบงานการวางแผนการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย (Budget Planning and ManageMent : BPM)  
ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย (Human Resource 
Management : HRM) ท่ีสามารน าข้อมูลมาใช้ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าเป้าหมาย  
: ระดับ 3  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ระดับ 5  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  ระดับ 5  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
    สูงกวา่เปา้หมาย 

  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1) (ก.พ.ร. 54 
ตัวชีว้ัดที่ 6)                  
ขอ้คน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 9 ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
โดย มีระบบการประกันคุณภาพภายใน RMUTP Model แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพแต่ล้าน จัดท ารายงานการประเมินตนเองบรลุผลตามเกณฑ์การประเมิน
ของ ก.พ.ร. , สมศ. , และ สกอ. 
       2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
โดย ผู้บริหารก าหนดนโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพให้ทุกหน่วยงานลงนาม
รับทราบและน าไปสู ่การปฏิบัต ิ โดยระบบกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และให้ก าร
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  
       3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
โดย ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี ้เพิ ่ม เติมเพื ่อ เป็นกรอบในการด าเนินงานท่ี
แสดงอัตลักษร์ของมหาวิทยาลัย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบกลไกพัฒนานักสึกษาให้
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
มีระบบและกลไกสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
       4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 
โดย มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ การตรวจติตตามคุณภาพและจัดท า
รายงานประเมินตนเองระดับสาขา คณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา จัดท ารายงานเสนอกรรมการสภา จัดส่ง สกอ . กรอกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 
       5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
โดย น าผลการประเมินภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างานและพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 9 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 9 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ทุกตัวบ่งชี้  
       6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (KPI 7.3) โดยเฉพาะด้านประกันคุณภาพมีระบบ
ติตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (PQA) ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) 
       7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
โดย จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา จัดอบรม
สัมมนาการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู ้ปกครอง จัดท า
มาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพ กิจการนักศึกษา  
       8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
โดย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อ เ นื ่อง  และส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม
เครือข่าย QA – Forum ของ ทปอ. 
       9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
โดย จัดท าสื่อเผยแพร่การประกันคุณภาพ เรื่อง “การประกันคุณภาพตามวงจร 
PDCA (การ์ตูนแอนิเมชั่น) RMUTP Model “รางวัลฑูตคุณภาพ” จาก สมศ.ปี 
2554 (ผศ.แก้วตา   ขาวเหลือง) และเป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในแก่หน่วยงานอื่นๆอย่างต่อเน่ือง  
จุดเด่น 
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นแหล่ง
อ้างอิงให้แก่หน่วยงานอื่น 
2. รางวัลระบบประกันคุณภาพดีเด่นจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ (ผศ.แก้วตา   ขาวเหลือง) ได้รับโล่เกียรติคุณ 
“ฑูตคุณภาพ” จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) (ก.พ.ร. 
55 ตัวชีว้ัดที่ 8) 
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพภายใน
โดยต้นสังกดั 

4.61 4.48 

 
มหาวิทยาลัยได้ผลการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 4.61 

คะแนน  
 

จุดเดน่ 
ท ีม ง านบร ิกา รท ุก ร ะด ับ  ตลอดจนบ ุคลาก รของมหาว ิทยาล ัย ให้
ความส าคัญ ทุ่มเท เสียสละ ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ  
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 4.61 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4.48 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4.61 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4.48คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 97  อัตลักษณ ์สมศ. 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

97.1 ผลการพัฒนาตามอตัลักษณข์องสถาบัน  (สมศ. 16) 
97.1.1 :   ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ.16.1) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5 ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดย มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต
ล ักษณ์ไว ้ 9  กลย ุทธ ์ 52  มาตรการ  และ ได ้ร ับความ เห ็นจากสภา
มหาวิทยาลัย  
       2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   
โดย บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาและบุคลากรแสดงความคิดเห็นอาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษา จัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา  
       3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
โดย ผลการประเมินของผู้เรียน อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก (4.24) 
       4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม   
โดย ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่
ในระดับ มาก (4.19) คิดเป็นร้อยละ 83.73 มีกิจกรรม / โครงการที่สร้าง
ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมอีกหลายโครงการ  
       5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์   
โดย  
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
พ.ศ. 2554 จัดโดยกรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
2) ได้รับเกียรติจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้จัดท าของที่ระลึกและ
จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในการประชุม Word Economic Forum on East 
Asia (WEF) 2012 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
3 ) ได ้ร ับ เก ียรติจากส านัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้จ ัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมอาหารไทยและศิลปะประดิษฐ์ไทย ณ กรุงจาการ์ต ้า 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน Word Robo Cup Reseue 2011 
กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี เป็นต้น 
จุดเด่น 
มีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและได้รับการยก
ย่องระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียนให้แก่นักศึกษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

97.2 
 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน  (สมศ. 17) 
ข้อคน้พบ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการได ้5 ข้อ  ดังนี ้
       1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น  
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดย มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์นี้ไว้ 9 กลยุทธ์ 52 มาตรการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
        2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   
โดย บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ให้ความรู้อาจารย์ในการนิเทศสหกิจ
ศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวิชาสหกิจศึกษา  
        3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
โดย ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4.16) 
        4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
โดย  ความพึงพอใจของ ผู ้ใ ช ้บ ัณฑิตอยู ่ในระด ับ  มาก  (4 .19 ) และ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม / โครงการ และการให้บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
คืนคนดีสู่สังคม โครงการสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยงานคหกรรม
ศาสตร์ กิจกรรมผลิตเรือไฟเบอร์กลาสเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็น
ต้น  
        5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มเีอกลักษณ์ตามจุดเน้น  
จุดเด่น  หรือความเชีย่วชาญเฉพาะที่ก าหนด  และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ /หรือนานาชาต ิ
โดย  
1) ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช และ ผศ.วัลลภ   ภูผา ได้รับพระราชทาน
รางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น  
2) คณะคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารไทย งานศิลปะประดิษฐ์แบบไทยใน
การประชุมวิชาการ World Economic Forum on East Asia (WEF)  ครั้ง
ที่ 20 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ในการ
แข่งขัน World Robo Cup Reseue 2011 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
เป็นต้น 
จุดเดน่ 
มีผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและได้รับการ
ยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุแข็ง 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

97.3 ผลการชี้น า  ป้องกนั  หรือแกป้ัญหาสังคมในด้านต่างๆ  (สมศ.18) 
97.3.2   ผลการชี้น า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในดา้น การส่งเสริมและ 

สืบสานโครงการมาจากพระราชด าริ  ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้5 ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดย - 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

โดย - 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

โดย - 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

โดย - 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

โดย - 
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

ค่าเป้าหมาย  
: 2 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบส านกังาน ก.พ.ร. 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

98.1 ร้อยละของนกัศกึษาทีส่อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถดา้น
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตวัชี้วดั 4.1.3) (ก.พ.ร. 
55 ตวัชีว้ดั 3)  
ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าสอบภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด 

2655 2655 

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าสอบภาษาอังกฤษ 2655 2655 

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าสอบภาษาจีน - - 

จ านวนนกัศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่าง ๆ 

1830 1830 

- จ านวนนกัศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาองักฤษที่ก าหนด (ไดค้ะแนนในระดับ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1830 1830 

- จ านวนนกัศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีนที่
ก าหนด (ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 
60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

68.93 68.93 

 
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 60 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 68.93 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 68.93 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 3.45 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 3.45คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
สูงกวา่เปา้หมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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องค์ประกอบที่ 99  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

99.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา  3 ดี (3D) 
ข้อคน้พบ  

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้…5…  ข้อ  ดังนี้ 
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวกและบุคคล 
   โดยมีค าส่ังแต่งตั้งกรรมการที่ 656.1/2554 แต่งตั้งกรรมการ 3D 
 2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และด้านภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ 
   โดยพบรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา 2554, รายงานผลโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, โครงการประชุมวิชาการสภา
นักศึกษา. 
 3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ

ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 3 ดี (3D) อย่างมคีุณภาพ 
   โดยมีการอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมประกันคุณภาพใน มทร.พระนคร 
ณ. โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
 4. ให้ความรว่มมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพ

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
   โดยมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 16 มหาวิทยาลัย
โดยระบุระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2552-2554  
 5. ก ากับ ตดิตามให้สถานศกึษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสง่เสริมให้

ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ด ี
  โดยมีการติดตามการท างานในด้านต่างๆ เช่น ด้านประชาธิปไตย  
(31 ม.ค. 55), ด้านคุณธรรม (22-24 ม.ค 55), ด้านภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
(ธ.ค. 54-ม.ค. 55)  
จุดเดน่ 
      บุคลากรของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆให้ความร่วมมือและด าเนิน
กิจกรรม 3D อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จุดทีค่วรพัฒนา 
       - 
ข้อเสนอแนะ 
      - 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ....5..... ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .....5.... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : .5. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : .5 คะแนน  

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
    เท่ากับเป้าหมาย 

    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

 บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 บรรลุ 

    ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ดา้น         
 ข้อคน้พบ  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน 

SAR กรรมการ 
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 
3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

3 3 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 
3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย 

9 9 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 
3D ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด 

4 4 

รวม 16 16 
 
จุดเดน่ 

กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและท า
ให้นักศึกษามีพัฒนาและเข้าในหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในอนาคต  
จุดทีค่วรพัฒนา 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
   - 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ......2....ด้าน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: .......3...... ด้าน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .......3...... ด้าน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : .5. คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : .5.คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
    เท่ากับเป้าหมาย 

    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 สูงกวา่เปา้หมาย 

 บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 บรรลุ 

    ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 100  อัตลกัษณ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

100.1 
 

ระบบกลไกพัฒนานักศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ให้เป็นบัณฑิตนกัปฏิบตัิ (Hands-on) 
ข้อคน้พบ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการได ้5  ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านสหกจิศึกษา 

โดย - 
 2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถาน

ประกอบการ   
โดย - 
 3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL  เป็น

แนวทางในการพัฒนา 
โดย - 
 4. มีการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ด าเนินการ

อย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดย - 

5. มีผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดเีป็นที่ยอมรับ
หรือได้รับการยกย่อง 
โดย - 
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

      บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
      บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

100.2 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  (Technology 
Based Education - Training) 
ข้อคน้พบ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการได…้5……  ข้อ  ดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับ Technology 

Based และฝึกทักษะในการท างาน 
  2. นักศึกษาสามารถประยกุต์ใชค้วามรู้ เครื่องมือ อุปกรณใ์นแต่ละ

สาขาวชิาชีพ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
  3. นักศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน Technology Based กับ

ชุมชน สังคมภายใตก้ารให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน 
 4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน 

กรณีศึกษา 
 5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ

และมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องท าให้นักศึกษามกีารพัฒนาการเรยีนรู้ทักษะ
วิชาชีพ 
โดย - 
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

      บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
      บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง  (SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

100.3 
 

มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
ให้กับนักศึกษา 
ข้อคน้พบ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชีย่วชาญ

ในวิชาชีพ มกีารน าสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจน   
 2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดา้นวชิาชีพ 
 3. มีการจดัสรรทรัพยากรในการสร้างความเชีย่วชาญดา้นวชิาชีพ

ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว ้
 4. มีการจดักจิกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชีย่วชาญทางดา้น

วิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม 
 5.มีการก ากับ ติดตามและประเมนิผลการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ

และมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
โดย  
จุดเดน่ 
- 
จุดทีค่วรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 

   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเปา้หมาย 

      บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
      บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินทีต่่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 
- 
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ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ 54 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่

ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.05 
 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 

 
จุดเด่น 
- ผู้บริหารสนใจและเข้าใจใน ปรัชญา ฯ และคุณภาพการศึกษา 
- ผู้รับผิดชอบเรื่องเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน มีความเข้าใจงานและท างานได้ดี  
- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะให้ด าเนินงานเป็นไปตามระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
- คณะฯ มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย  
- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
- ขาดแหล่งเงินทุนเพื่องานวิจัยจากภายนอก  
- การน าความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคมยังมีน้อย 
- ขาดการน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนภายนอก  
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ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มการน าภารกิจของอาจารย์มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 
- ควรก าหนดแนวทางสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ 
- คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ ผู้วิจัย ขอรับการสนับสนุนงบวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
- สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 
- ควรส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนภายนอกให้มากขึ้น 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.24 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเด่น 
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้โจทย์ชุมชนในการแก้ปัญหา การเรียนรู้จริงจากสถาน
ประกอบการ หลักสูตรมีความสอดคล้องต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การท างาน เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.สถานท่ี อาคาร และสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียน ประกอบด้วย ห้องน้ า ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการของนักศึกษา  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์และการส่งผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการซึ่งปัจจบุนัมกีารด าเนนิงาน
แล้ว ต้องอาศัยช่วงเวลา ซึ่งเป็นอุปสรรคของการพัฒนาของคณะที่เพิ่งเริ่มต้นควรสนับสนุนต่อไปอย่างยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะ 
- 

 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ 47 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.48 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเด่น 
1.คณะฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
2.คณะฯ มีแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
3.การให้บริการวิชาการแก่สังคมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อชุมชน 
4.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 
5.มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.จัดให้มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป  
2.พัฒนาการบูรณาการการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3.การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมกีารวิเคราะห์ ประเมินผลแผนกิจกรรมเพื่อน าผลไปปรับปรุงครั้งต่อไป 
2.ควรเสนองานวิจัยเพื่อสามารถน ามาบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
3.วางแผนการเบิกจา่ยงบลงทุนเป็นไปตามแผนการใชจ้่ายเงิน  
 

คณะบริหารธุรกิจ 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 13 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.16 
 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเด่น 
1.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารจัดการในกิจการต่างๆของคณะเป็นอย่างดี 
2.มีบุคลากรที่มีความสามารถ ตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการบูรณาการการเรียนการสอนท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง 
3.บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่ ดี รวมทั้งมีการพัฒนา
สุนทรียภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมภายในส่วนงานท่ีเอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรสร้างบรรยากาศความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งการวางแผนและบริหารงาน
ด้วยการผลิตบัณฑิตภายใต้ภาระงานสอนของอาจารย์ที่มีจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานวิจัย  
2.ควรสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3.การจัดเตรียมหลักฐานท่ีใช้เป็นเอกสารอ้างอิงยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.จัดท าแผนในการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์และควรจัดล าดับอยู่ในล าดับต้นๆของแผนท่ีจะต้องรีบด าเนินการ 
2.ควรจัดท าแผนระบบสารสนเทศให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และสอดคล้องกับแผนระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
3.จัดให้มีการท างานวิจัยเป็นกลุ่มและเสนอผลงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งคณะท างานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานของอาจารย์ เช่น มีระบบอาจารย์ พี่เลี้ยง  ให้ทุนวิจัย  อาจารย์รุ่นใหม่จัดสัมมนาให้ความรู้ในการท า
ผลงานทางวิชาการ 
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คณะศิลปศาสตร์ 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ - ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.07 
ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 

 

 

จุดเด่น 
1.คณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมในด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการมีโครงการที่ด าเนินการ
สามารถเกิดประโยชน์ ต่อชุมชน/สังคมชัดเจน 
2.มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ สกอ. ก าหนดแผนรับนักศึกษาบรรลุเป้าหมาย  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ผลงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และมีการน าไปเผยแพร่จ านวนน้อย  
2.การจัดท ากลยุทธ์ทางการเงิน  
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาชีพท างานวิจัยในสาขานั้นและจัดหาแหล่งทุนให้ รวมทั้งสนับสนุนให้เผยแพร่ในเวที
ต่างๆ  
2.การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปศาสตร์  
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวม

ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.29 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ สกอ.+สมศ. พบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.11 
ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 

 
จุดเด่น 
1.มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง  
2.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
3.เครือข่ายด้านการปรันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก  
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรก าหนดนโยบายและกระตุ้นให้อาจารย์ที่มีอายุงานตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งวิชาการเร่งด าเนินการและขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิปริญญาเอก  
3.ควรมีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 13 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพ

รวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 
 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 

 
จุดเด่น 
1.คณะมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน และจัดท าแผนด าเนินการ มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการตามผังการ
บริหารที่ชัดเจน 
2.คณะมีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. ตามระบบ TQF  
3.คณะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ตรงตามสาขาที่สอน 
4.คณะมีแผนการบริหารงานและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน  
5.คณะให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการเรียน บริการข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
6.คณะมีระบบและกลไกในการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี 
7.คณะมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินท่ีเหมาะสมและตรวจสอบได้ มีระบบและกลไกการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของคณะไปสู่ทุกหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 
2.ไม่พบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและประเมินแผนเป็นรายปี 
3.ไม่พบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะ มีแต่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ที่คณะใช้ร่วมกัน  
4.การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการจากหน่วยงานภายนอกยงัมนีอ้ย  
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5.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิชาการมีจ านวนน้อย  
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงาน ในทุกช่องทางเพื่อให้มั่นใจไดว้่าสามารถสื่อสารไปสู่บุคลากรทุกระดับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
2.ควรจดัท าแผนพัฒนาบคลากรและประเมินแผนเป็นรายปีเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ  
3.ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะเอง  
4.ควรเพิม่ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาชีพ และวิชาการ จากหนว่ยงานนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนใน
ทุกหลักสูตรให้ชดัเจน  
5.ส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้ร่วมประชุมวชิาการ หรือน าเสนอผลงานวิชาการให้มากขึ้น  
 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 13 องค์ประกอบ - ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่

ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.19 
 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเด่น 
1.คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักนายกรัฐมนตรีขอความ
อนุเคราะห์ให้บริการเมื่อมีกิจกรรม 
2.มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ของวัดเทวราชกุญชร 
3.มีการให้บริการชุมชนแลการบริการวิชาการท่ีบุคคลภายนอกยกย่องสรรเสริญ 
4.มีผลงานด้านศิลปะคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เช่น การจัดดอกไม้, การแกะสลักผลไม้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.เพิ่มอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ 
3.จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และจ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการ
พิจารณา มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า 
ข้อเสนอแนะ 
1.ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารยืศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2.ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
3.ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการและต าราหรือหนังสือ เพื่อขอต าแหน่งทาวิชาการ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 3.99 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเด่น 
1.คณะฯมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่
ผ่านการวิเคราะห์แบบ SWOT 
2.คณะฯมีระบบและกลไกการัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีดี 
3.บัณฑิตของคณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีดี 
4.ผู้บริหารคณะฯ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
5.มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในระดับที่ดี และนักวิจัยมีความรู้ความสามารถ 
6.ทางคณะฯมีแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ทาง
คณะฯเปิดสอน  
7.คณะฯมีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกไตรมาส เพื่อเสนอคบดี 
8.ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย  
2.ขาดการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
3.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติมีจ านวนน้อย  
4.ผลงานท่ีได้รับรองคุณภาพมีจ านวนน้อย  
5.งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชนมี
จ านวนน้อย  
6.งานบริการวิชาการท่ีเป็นการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนมีจ านวนน้อย  
7.โครงการงานบริการวิชาการท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือวิจัยมีจ านวนน้อย 
8.พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9.โครงการท่ีจะส่งเสริมความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษาอื่นๆนอกเหนือจากงานสหกิจศึกษายังมีน้อย  
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ข้อเสนอแนะ 
1.สนับสนุน/ส่งเสริม/สร้างแรงจงูใจให้อาจารยศ์ึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและท าผลงานทางวิชาการ 
2.ก าหนดวิธีการหรือกระบวนการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  
3.สนับสนุนให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการหรือน าเนอผลงานในที่ประชมุระหวา่งสถาบันหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
4.คณะฯควรส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวจิัย/งานสร้างสรรค์ที่สามารถถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน  
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดโครงการบรกิารวชิาการทีส่ามารถถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ประโยชน์แก่ชมุชน/
สังคม 
7.จัดกจิกรรม/โครงการท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถบูรณาการไดก้ับวิชาที่เกีย่วขอ้งโดยตรงกับ สาขาวชิาชีพ 
8.ควรมกีารสอนเสริมภาษาต่างประเทศใหก้ับนักศึกษา  โดยอาจารย์ที่ช านาญการ 
9.จัดกจิกรรม/โครงการเพือ่ส่งเสรมิความเชี่ยวชาญวชิาชีพให้แก่นกัศึกษาในด้านต่างๆ  

  
ส านักงานอธิการบดี 

  ในปกีารศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.88 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 

 
 

จุดเด่น 
1.มีวัฒนธรรมองค์กร ที่บุคลากรมีใจรักองค์กร มุ่งมันในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีจิตสาธรณะในการ
ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และรู้รักสามัคคี โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
2.ผู้บริหารทุกระดับในส านักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และให้ความส าคัญต่อการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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3.ส านักงานอธิการบดีมีหน่วยงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการรายงานผลที่ชัดเจนตรงประเด็น และสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  
4.ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการในส านักงานอธิการบดี โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด 
เป็นที่ปรึกษา ส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรมีความคล่องตัว และบรรลุเป้าหมาย 
5.มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็นรูปธรรม ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท 
6.ผู้บริหารแต่ละส่วนราชการในสังกัดตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
7.มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม มีการก ากับติดตามให้ปฏิบัติตาม
แผน โดยก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการทางจรรยาบรรณกับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
8.ในการปฏิบัติงานทุกระดับมีการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานในสังกัดที่ชัดเจน จัด/ประเมินผลไดง้า่ย  
9.ส านักงานอธิการบดีน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการท าให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้ 
10.มหาวิทยาลัยมีคู่มือการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงาน  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.เกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 6 – 8 ควรเพิ่มยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
2.ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดียังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน  
3.รูปแบบในการเขียนรายงานการประเมินตนเองมีความหลากหลายเนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดถึง 8 หน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ประเด็นที่ 6 – 8 ดดยเพิ่มแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
2.ควรก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีให้ครบทุกหน่วยงาน  
3.น ากระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร มาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 5 องค์ประกอบ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.63 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเดน่ 
1. มีการจัดตัง้กรรมการประจ าส านักและด าเนินการตา่งๆในรูปแบบของคณะกรรมการ  ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ 
2. ติดตามข้อมูลตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานของส านักฯ ดา้นการจัดการความรูม้ีการพัฒนาทีม่ีรูปแบบ 
3. ด้านงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีขอไป งบประมาณที่จัดสรรให้และบริหารงบประมาณได้ทันเวลา 
จุดทีค่วรพัฒนา 
1. บทบาทหน้าที่ในการก ากับดแูลและบริหารงานของคณะกรรมการประจ าส านักงาน 
2. การวเิคราะห์องคเ์ป็นการวิเคราะห์ยังไมใ่ชก่ารวิเคราะห์สภาพของส านัก 
3.การเขียนรายงานผลการด าเนนิงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 
1.คณะกรรมการประจ าส านักงานควรมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารงานของส านักให้มากขึ้นและให้
ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
2.ควรวิเคราะห์บริบทขององค์กร โดยให้ค านึงถึงบทบาทหน้าที่ ภาระงานภายในส านักเท่านั้น  
3.ควรปรับปรุงการเขียนรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผู้กับกับและผู้จัดเก็บ ควรท าความเข้าใจกับ
เกณฑ์อย่างแท้จริงก่อนตอบ 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในปีการศึกษา 2554  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา  2554  ส านักวิทยบริ 

การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ 
ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ  จ านวน 50 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 
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จุดเด่น 
1.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า สามารถน าองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล ครบถ้วน เป็นที่ยอมรับ 
2.บุคลากรมีความสามารถสูง สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. โครงสร้างการบริหารไม่สอดคล้องกับภาระงานท่ีปฏิบัติจริง เช่น งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. ทีมงานบุคลากรท่ีดูแลด้าน network ไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังตามภาระงานท่ีปฏิบัติจริง 
2. ควรก าหนดมาตรการในการสรรหาบุคลากรท่ีดูแลด้าน  network  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

Software ด้านการบริหารจัดการที่เกิ ดจากการพัฒนาโปรแกรมประยุ กต์ สามารถปรับเปล่ียนระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตอบสนองหลั กธรรมาภิบาล เช่น ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ในปีการศึกษา 2554  มีการขอรับการประเมิน 5 องค์ประกอบ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดี

มาก คะแนนเฉลี่ย 4.79 
 

ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2554 

 

 

 
จุดเด่น 
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และก าหนดทิศทางการัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ส่งผลให้เห็นถึงจุดเด่น จุดเน้น และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  
2.มีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
3.วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในปี 2552 และได้รับการ
ประกาศค่า Impact Factor ของวารสารฯ ตั้งแต่ปี 2553 และได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึงธันวาคม 2557) 
4.มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ปัญหา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5.มีระบบการบริการวิชาการฯ ชัดเจน 
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6.มีกระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ชัดเจนเป็นระบบตรวจสอบได้ 
7.มีการสนับสนุนจากการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยฯ 
8.มีการด าเนินการโครงการเพื่อสร้างองค์อาชีพให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 9.มีการด าเนินงานตามแผนทุกโครงการบรรลุทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ  
10.มีการก าหนดโครงสร้างที่ชัดเจน  
11.มีการประสานงานกับหน่วยงานในเครือข่ายและบุคคลภายนอก 
12.มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
13.มีการด าเนินการเป็นระบบเกี่ยวกับการเผยแพร่งานบริการวิชาการ 
14.ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการสูง และด าเนินการควบคุมตามหน้าที่ของ
ผู้บริหารในสภาพแวดล้อมใหม่ คือวางแผนควบคุมและตัดสินใจ ประสานงานส่ือกลาง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continous Improvement)  
15.สถาบันมีการประกันคุณภาพของสถาบัน โดยก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดครบถ้วนตามพันธกิจหลักของสถาบัน 
16.จากการสัมภาษณ์ สถาบันน าตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการประเมินผลโครงการและงบประมาณมาจาก
ข้อเสนอแนะของชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
17.มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนและการให้
ทุนในการศึกษาต่อ  
18.สถาบันมีเว็ปไซต์ ชื่อ ศูนย์การจัดการความรู้ (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 
19.มีคลังความรู้ของสถาบัน 
20.การประชาสัมพันธ์ของสถาบันมีความหลากหลายและมีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาน และน่าสนใจ 
21.สถาบันฯมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วนตามวงจรคุณภาพและด าเนินการตามที่ก าหนด และสามารถน า
ระบบการประกนัคุณภาพมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปผ็นรูปธรรม  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงงานวิจัยด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.การพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.ควรมีการบริหารการติดตามและประเมินผลให้ชัดเจน  
4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานบริการวิชาการ  
ข้อเสนอแนะ 
1.ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันในรอบปี 2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนกลยุทธ์การเงิน)  การ
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน จะท าให้การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
2.ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะของนักวิจัยเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.ควรส่งเสริมอาชีพกับชุมชนให้หลากหลาย  
4.ควรจัดท าตารางสรุปบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆผ่านคลีนิกเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสรุปความส าเร็จของหน่วยงาน  
5.ประเมินความพึงพอใจของสื่อในการเผยแพร่ และจ านวนผู้เข้าชม 
6.แผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นแผนระยะยาว ควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งการศึกษาต่อ และการ
ฝึกอบรม โดยมีข้อมูลสนับสนุน  

http://ird.rmutp.ac.th/km/
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7.ก าหนดเป้าหมายเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานในแผนการจัดการความรู้ (KM) แคบไป สถาบันฯ สามารถด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อเป้าหมายได้มากกว่าบุคลากรในสถาบันเท่านั้น  การก าหนดเป้าหมายที่แคบ จะท าให้ไม่
สามารถน ามาตอบโจทย์ของตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ได้ครบถ้วน 
8.แผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในส่วนที่สถาบันวิจัยรับผิดชอบควรเป็นความเส่ียงของสถาบันด้วย เพื่อให้
บุคลากรของสถาบัน ด าเนินการจัดการความเส่ียงได้ครบถ้วนในกระบวนการเดียวโดยไม่แยกส่วน 
9.อาจเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เป็นเกณฑ์การประเมิน ความสามารถในการบรหารงบประมาณ และความสามารถในการจัดหา
รายได้ของสถาบัน จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเห็นขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของสถาบัน  
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รายนามผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

วันอังคารท่ี 9 กันยายน 2553 
ล าดับ กลุ่ม รายชื่อ เวลา 

สัมภาษณ์ 
หมายเหตุ 

1 อธิการบดี รศ.ดวงสุดา   เตโชติรส 13.00 น. ห้องอธิการบดี 
2 สภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ภายใน 

1. นายชวลิต  นิ่มละออ 
2.ดร.ชุมพล   เที่ยงธรรม 
3.รศ.บุษรา   สร้อยระย้า 
4.ผศ.สุภัทรา   โกไศยกานนท ์
5.ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช  
6.นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง 
(เลขาสภามหาวิทยาลัย) 
7.ผศ.ศรจีันทร์   โตเลิศมงคล 
(ผู้ช่วยเลขาสภามหาวิทยาลัย) 

 ห้องรพีพัฒน์ 
หรือ 

ห้องนายก
สภา 

3 รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 1.ผศ.ฉัตรชัย   เธียรหริัญ 
2.ผศ.ธาน ี  คงเพ็ชร 
3.นายชัยธวัช   ตุ่มมะ 
4.ผศ.ดร.วันศิริ   ประเสริฐทรัพย์ 

 ห้องรพีพัฒน์ 

4 กรรมการสภาวิชาการ/คณบดี 1.ดร.ประเสรฐิ  ลิ่มประเสรฐิ 
2.ผศ.ศรีศักดิ์   น้อยไร่ภูม ิ
3.คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4.คณบดีคณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์
5.คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
6.คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 
7.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
8.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9.คณบดีคณะศิลปศาสตร ์
10.คณบดีคณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
11.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

 ห้องประชุม
ชั้น 4 
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ล าดับ กลุ่ม รายชื่อ เวลา 
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

5 ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/
กอง 

1.ผศ.จุฑามาศ   พีรพัชระ 
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
2.ผศ.นิวัตร   จารุวาระกูล 
(ผอ.ส านักวิทยบริการฯ) 
3.ผอ.มนตรี   รัตนวิจิตร 
(ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 
4.ผอ.วันดี   ช่วยประยูรวงค์ 

(ผอ.กองคลัง) 
5.ผอ.จุฬาภรณ์   ตันติประสงค์) 
(ผอ.กองนโยบายและแผน) 
6.ผอ.สมจิตร   มหัธนันท์ 
(ผอ.กองบริหารงานบุคคล) 
7.ผอ.สีสุข   อ่วมแย้ม 
(ผอ.ส านักตรวจสอบภายใน) 
8.ผอ.วันดี   เอนกจ านงค์พร 
(ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์) 
9.ผอ.ศรีสุดา   อยู่แย้มศรี 
(ผอ.กองประชาสัมพันธ์) 
10.ผศ.ดวงแข   สุขโข 
(ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้) 
11.ผศ.แก้วตา   ขาวเหลือง 
(ผอ.ส านักประกันคุณภาพ) 

 ห้องประชุม 

ชั้น 5 
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 ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

คณะผู้ประเมินภายนอก คณะผู้ประเมินภายใน มทร.พระนคร 
๑. รศ.ดร.ชุลีรัตน์    จรัสกุลชัย    ประธาน  (๐๘๔-๖๕๓-๐๐๐๖) ๑. ผศ.อรุณี     พึงวัฒนานุกูล (๐๘๑-๘๖๐-๓๒๘๐) 
๒. รศ.คมสัน         จิระภัทรศิลป   กรรมการ  (๐๘๑-๖๔๖-๘๘๖๑) ๒. ผศ.ดร.ชัชชัย   เผ่าพงศ์  (๐๘๑-๙๓๕-๕๒๗๘) 
๓. รศ.ดร.จงรักษ์    แก้วประสิทธิ์   กรรมการ  (๐๘๙-๐๖๘-๑๔๐๓) ๓. ผศ.เจิมสิริ     ศิริวงศ์พากร (๐๘๑-๖๘๔-๖๐๘๒) 
๔. อาจารย์อุษา      แก้วศิลป์        กรรมการ (๐๘๑-๘๑๕-๒๙๘๘) ๔. ผศ.สุใจ         พรเจิมกุล  (๐๘๖-๗๖๑-๔๐๙๐) 
๕. อาจารย์ด าเนิน   ไชยแสน        กรรมการ (๐๘๕-๙๑๑-๔๖๕๔) ๕. ผศ.ปราณี   ประวิชพราหมณ์ (๐๘๙-๕๐๐-

๔๗๑๘) 
๖. นายสุทธิศักด์ิ     ทองค าดี  เลขานุการ (๐๘๖-๐๒๐-๗๒๒๗) ๖. ผศ.ดวงแข      สุขโข  (๐๘๙-๐๗๙-๑๘๙๑) 

 

โดยแบ่งคณะผู้ประเมินเป็น ๖ ชุด (ตามตารางแนบท้าย) 
ข้อมูลประกอบ 

มทร.พระนคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม ๕ แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ, วิทยาเขตพระนครเหนือ 

สถาบันเปิดสอน ๖ กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มที่ ๒ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) กลุ่ม
ที่ ๓ (กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์) กลุ่มที่ ๔ (กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์) กลุ่มที่ ๖ (กลุ่ม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) กลุ่มที่ ๗ (กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์) กลุ่มที่ ๙ (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษย์
ศาสตร)์ 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ท่ี  ๙ กันยายน  ๒๕๕๕ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินแบ่งงาน

รับผิดชอบและตรวจสอบเอกสาร (เฉพาะคณะกรรมการ
ประเมิน) 

ห้องรพีพัฒน์  
ชั้น ๓ อาคารส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้บริหาร/หัวหน้า
หน่วยงาน ทุกท่าน 
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมร่วมกับ มทร.พระนคร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. แนะน ากรรมการบริหาร มทร.พระนคร 

ประธานกรรมการประเมินแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจง
วัตถุประสงค์การประเมิน 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
และผู้จัดเก็บข้อมูลชี้แจงรายละเอียด 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - คณะกรรมการสัมภาษณ์   

๑. กรรมการสภาฯ /อธิการบด ี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี  
ห้องรพีพัฒน์ 
กรรมการสภาฯ/กรรมการสภา



 123 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ / ตัวแทนชุมชน 
๓. ผอ.ส านัก / สถาบนั / กอง   
- สอ. / สสท. / สวท. น าเสนอผลงานที่มีการปรับปรุงในรอบปีที่
ผ่านมา (ไม่เกิน ๑๕ นาที/หน่วยงาน) และทั้ง ๓ หน่วยงาน
เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ    
รายตัวตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

วิชาการฯผู้บริหาร/ตัวแทน
ชุมชน/ผอ. 
ผู้ก ากับ/รายงาน ข้อมูลระดับ
มหาวิทยาลัย 
(ผอ. ส านัก/สถาบัน/กอง) 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะกรรมการเขียน (ร่าง) สรปุผลการตรวจสอบเอกสาร 
คณะกรรมการประชุมสรุปผล และวางแผนตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

วันจันทร์ที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมร่วมกัน ห้องรพีพัฒน์ 

(ผู้บริหารระดับ คณะ/ส านัก/
สถาบัน/กอง) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (ดังตารางแนบ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (ต่อ) (ดังตารางแนบ) ห้องรพีพัฒน์ 

(ผู้บริหารระดับ คณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง) 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานรายตัวบ่งชี้ 
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจ าวัน 
วันอังคารที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และ

วางแผนการน าเสนอด้วยวาจาต่อผู้บริหาร 
ห้องรพีพัฒน์  
ผู้บริหาร/หัวหน้า
หน่วยงาน ทุกท่าน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. น าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหาร ห้องรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคาร

ส านักงานอธิการบด ี
ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน 
ทุกท่าน 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้ประเมินให้ข้อสังเกตและซักถาม 
๑๖.๐๐ น. อธิการบดีกล่าวปิด 

* หมายเหตุ    หากมีปัญหา/ข้อซักถามติดต่อ  รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย ประธาน  
หรือนายสุทธิศักดิ์   ทองค าดี  เลขานุการ   โทรศัพท์  ๐ – ๒๙๔๒ – ๘๖๒๙ – ๓๕ ต่อ ๒๐๒ 
และส านักประกันคุณภาพ  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๘๑ – ๐๖๔๔ , ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙  ต่อ ๖๐๖๗ 
ผศ.แก้วตา    ขาวเหลือง   (๐๘๙-๒๐๖-๖๐๕๗)    น.ส.เจนจิรา   งามมานะ   (๐๘๖-๗๐๐-๔๔๐๘) 
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คณะผู้ตรวจประเมินขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ห้องท างานของคณะผู้ตรวจประเมิน ๑ ห้อง  พร้อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ ชุด 

2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมแต่ละองค์ประกอบ  ก าหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานดูแลข้อมูลให้
พร้อมในพื้นที่หน่วยงาน  และจัดเอกสารอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไว้ในห้องท างานของ
คณะผู้ตรวจฯ 

3. ผู้ประสานงานและน าทางระหว่างการตรวจเยี่ยม  ๒ ท่าน 
4. นัดหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑ – ๓ ท่าน , ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๓ ท่าน , อาจารย์  

อายุงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป  อย่างน้อย ๓ ท่าน , อาจารย์ อายุงานไม่ถึง ๕ ปี อย่างน้อย ๓ ท่าน , สถาน
ประกอบการ อย่างน้อย  ๓ แห่ง , ผู้ปกครองสาขาวิชาละ ๑ คน , ศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาละ ๑ คน ,  ศิษย์เก่า
สาขาวิชาละ ๑ คน  และตัวแทนชุมชนอย่างน้อย ๕ คน  เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามก าหนดการข้างต้น 
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ฉบับแก้ไขเมื่อ ๙/๘/๕๕ 

ตารางก าหนดการลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมหนว่ยงาน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวทิยาลัย  
วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

คณะกรรมกา
ร 

ชุดที่ 
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 
 

ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร ์                               
(ห้องประชุมคณะฯ)                                 
ผู้รับผดิชอบ/เตรียมต้อนรับ : คณบด ี

สัม
ภา

ษณ
ผ์ู้มี

ส่ว
นไ
ดส้

่วน
เส
ีย 

(ผ
ู้บร
ิหา

รค
ณ
ะ /
 อา

จา
รย
์ / น

ศ.
 / ศ

ิษย
์เก
่า) 

รับ
ปร
ะท

าน
อา
หา

ร 

ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ฯ                           (ห้อง
ประชุมคณะฯ)                            ผู้รับผิดชอบ/เตรียม
ต้อนรับ : คณบดี  

สัม
ภา

ษณ
ผ์ู้มี

ส่ว
นไ
ดส้

่วน
เส
ีย 

(ผ
ู้บร
ิหา

รค
ณ
ะ /
 อา

จา
รย
์ / น

ศ.
 / ศ

ิษย
์เก
่า) 

คณ
ะก
รร
มก

าร
ปร

ะชุ
มส

รุป
ผล

 

กร
รม
กา
รแ
ลก

เป
ลี่ย

นผ
ลก

าร
สัม

ภา
ษณ

 ์

รับ
ปร
ะท

าน
อา
หา

ร 

กร
รม
กา
รส
รุป
คะ

แน
น 
แล

ะจ
ุดแ

ข็ง
 จุด

อ่อ
น 
ขอ

งห
น่ว

ยง
าน

ที่เ
ยี่ย

มช
ม 

๒ 
 

ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์                            
(ห้องประชุมคณะฯ)                                 
ผู้รับผดิชอบ/เตรียมต้อนรับ :คณบด ี

ตรวจเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ                             
(ห้องประชุมคณะฯ)                               ผู้รับผดิชอบ/
เตรียมต้อนรับ : คณบดคีณบดี  

๓ 
 

ตรวจเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ                               
(ห้องประชุมคณะฯ)                                 
ผู้รับผดิชอบ/เตรียมต้อนรับ :  

ตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตร ์                          (ห้อง
ประชุมคณะฯ)                            ผู้รับผิดชอบ/เตรียม
ต้อนรับ : คณบด ี

๔ 
 

ตรวจเยี่ยมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  (ห้องประชุม
คณะฯ)                                 ผู้รบัผิดชอบ/เตรียม
ต้อนรับ : คณบด ี

ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา                           
(ห้องประชุมชั้น ๕)                            
ผู้รับผดิชอบ/เตรียมต้อนรับ : ผอ.สถาบันวิจัย 

๕ 
 

ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                                  
(ห้องประชุมคณะฯ)                                
ผู้รับผดิชอบ/เตรียมต้อนรับ : คณบดี  

ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                               
(ห้องประชุมคณะฯ)                                   ผู้รับผิดชอบ/
เตรียมต้อนรับ : คณบดี 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

ชุดท่ี ๑ ตรวจคณะวิศวะฯ และวิทย์ ชุดท่ี ๓ ตรวจคณะบริหารฯ และศิลปศาสตร์ ชุดท่ี  ๕ ตรวจคณะสื่อสารฯ และครุศาสตร์ฯ 

 
- อาจารย์ด าเนิน   ไชยแสน 

 
- ผศ.ปราณี        ประวิชพราหมณ ์  - ผศ.สุใจ          พรเจิมกุล 

 
- ผศ.ดร.ชัชชัย      เผ่าพงศ์  

 
 - ผศ.ดวงแข       สุขโข   - ผศ.เจิมศิริ      ศิรวิงศ์พากร 

ชุดท่ี ๒ ตรวจคณะคหกรรมฯ และสถาปัตย์ ชุดท่ี ๔ ตรวจคณะสิ่งทอฯ และสถาบันวิจัยฯ  
 

 
- - รศ.ดร.ชุลีรัตน์   จรัสกุลชยั 

 
- รศ.ดร.จงรักษ์   แก้วประสิทธิ์    

 
 

- รศ.คมสัน         จิระภัทรศิลป 
 

- อาจารย์อษุา     แก้วศิลป์  
 

 
- ผศ.อรุณี          พงึวัฒนานุกูล 

  
 

 
 

- นายสุทธิศักดิ์    ทองค าดี 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ ภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 
 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ หลักฐาน A B C D 
1. ปรับปรุงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล 
พัฒนาระบบท่ีตอบสนองภาระกิจ
ประจ าวันและข้อมูลสารสนเทศท่ี
ตอบสนองการบริหาร และความ
ต ้อ ง ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน
คุณภาพ 

แผนด าเนินการ: มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) ด้วยการน าข้อมูลจากฐานระบบ HRM BPM ERP ข้อมูลนักศึกษา
จากฐานข้อมูลระบบทะเบียน มาจัดท ารายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์ ค้นหาข้อมูลได้ตามต้องการของผู้ใช้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหาร และรายงานระบบป้องกันคุณภาพ เป็นข้อมูลออกจากแหล่ง
เดียวกัน ไม่มีการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 
KPI: จ านวนระบบรายงานท่ีแล้วเสร็จ 

- รองอธิการบดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนากายภาพ 
- ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปีการศึกษา 2554 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารแล้วเสร็จ ๑ ระบบ 
http://mis.rmutp.ac.th/home.
aspx 

    

2. ยังขาดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
ตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามผลการวิเคราะห์ตนเอง และ
ควรมีการพัฒนาตัววัดกระบวนการ
หรือตัววัดระหว่างทางเพื่อให้มั่นใจ
ว่าผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยยังเป็นไปตามปรัชญา
สูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ “สร้าง
คนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้าง
คนดีสู่โลกอาชีพ” และเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ 

แผนด าเนินการ:  มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนดยุทธศาสตร์จากการ
จัดล าดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ และได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเดิม 3 
ยุทธศาสตร์ เป็น 7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และพัฒนา
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยได้จ าแนก
เป็นรายปีงบประมาณ เพ่ือที่   ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  และมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนิน งานตาม แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยฯ 
KPI :  
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- รองอธิการบดีด้าน
วางแผนฯ 
- กองนโยบายและแผน 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 - 2555 

ผลการด าเนินการ : 
ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ด้วยการจัดโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พระนคร 
หลักฐาน :  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มทร.พ
ระนคร (ปรับปรุง 11 มิย. 55) 
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน A B C D 

3. ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้
อาจารย์ เพิ่มคุณวุฒิให้สูงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท าผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย เช่นปรับปรุงภาระ
งานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม
กับพันธกิจและเกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นต้น 

แผนด าเนินการ :  
1.จัดต้ังงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน
ทุนการศึกษา 
 
 
 
2.ให้คณะจัดท าแผนการลาศึกษาต่อของบุคลากรประจ าปี 
 
 
 
 
3.เสนอกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พิจารณาการจัดสรร
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามแผนการลาศึกษาต่อของบุคลากร
ประจ าปี 
 

- รองอธิการบดีด้าน
บริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2553-2554 

1.รายละเอียดงบประมาณจ าแนก
ตามงบรายจ่าย ผลผลิต: ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.บันทึกข้อความ ศ
0581.17/3268 ลว. 15 ก.ย. 53 
เรื่องส ารวจรายชื่อข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2554 
3.บันทึกข้อความ ศธ
0581.17/1376 ลว. 16 ธ.ค. 53 
เรื่องการพิจารณาแผนให้
บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจ าปี 
2554 

    

 4.มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ  โดยในแผนได้ก าหนดเป้าหมาย : การเพิ่มคุณวุฒิ
อาจารย์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐาน สกอ. ด้วย 

  4.แผนพัฒนาบุคลากร มทร.พ
ระนคร พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2555 
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน A B C D 

 5.เวียนแจ้งหนังสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีเสนอการให้ทุนการศึกษาแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะให้คณะจัดท าแผนเพื่อเสนอขอ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนส านักงาน ก.พ.ทุนส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  5.หนังสือเวียนแจ้งขอความ
อนุเคราะห์จัดท าแผนพัฒนางาน
วิชาการและแผนพัฒนางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรทุนโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

    

 6.มหาวิทยาลัยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีแหล่งทุนก าหนด
และเสนอการขอรับการจัดสรรทุน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก
ปี ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการศึกษาต่อของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2555) เสนอ
ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  6.รายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติรบั
ทุน 
 

    

 7.สรรหาบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 คน 
 
 

  7.บัญชีรายชื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก (จากการสรรหา
บุคคลภายนอก) 

    

 8.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 
 

  8.หนังสือขออนุมัติโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผล
การสอนและผลงานทางวิชาการใน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ประจ าปี 2555 
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน A B C D 

 9.จัดหาท่ีปรึกษา/แนะน าในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในช่วงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 
 

  9.ภาพกิจกรรมที่ 1 การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลการสอน (22 พ.ค. 55)  
โรงแรมตรัง 
   ภาพกิจกรรมที่ 2 การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการใน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  (31 พ.ค., 1 , 5 มิ.ย. 
55) มทร.พระนคร 

    

 10.มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554 

 

  10.ระเบียบมทร.พระนคร ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสนับสนุน
ส าหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2554 

    

 11.เวียนแจ้งผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ใน
แต่ละระดับทราบ 

 

  11.หนังสือเวียนแจ้งการจัดท า
ผลงานเพื่อเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 9 คณะ 
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน A B C D 
 KPI :  

1. ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ ได้ก าหนด KPI ตามเป้าหมายการเพิ่มคุณวุฒิ
อาจารย์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

-  จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่ออย่างน้อยปีละ 20 คน (KPI)   
(ในปี 2553 มีผู้ลาศึกษา = 20 คน มีผู้ที่ไปศึกษาก่อนปี 2553 ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2553 = 5 คน)   
(ในปี 2554 มีผู้ลาศึกษา = 26 คน มีผู้ที่ไปศึกษาก่อนปี 2554 ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2554 = 15 คน  
เมื่อเทียบสัดส่วนคุณวุฒิระหว่างปี 2553 กับปี 2554 เป็นดังน้ี 
 

  แผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระ
นคร พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2555 
 

    

 ระดับคุณวุฒิ ระดับ ป.ตรี : โท : เอก ข้อมูล ณ วันที่ 
ปี 2554 

(มีจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด=559 คน) 

87 คน : 447 คน : 24 คน 1 ตุลาคม 2553  
(อ้างอิงมาจากแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554) 

15.9 : 80.11 : 4.30 

ปี 2555 
(มีจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด=576 คน) 

81 คน : 461 คน : 34 คน 27 กันยายน 2554 (อ้างอิง
มาจากแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 

2555) 

14.06 : 80.04 : 5.90 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนดเป้าหมาย ให้มีจ านวน
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 คน เพ่ือให้เป็นไปตามสัดส่วนที ่
สกอ.ก าหนด 
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน A B C D 
4.ควรมีตัววัดผลลัพธ์อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 
ใช้ทักษะเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานและ
สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ และ
ควรก าหนดวิธีการประเมินและ
ทบทวนความรู้ ขอ ง นักศึ กษา ท่ี
ก าหนดในหลักสูตร  
 

แผนด าเนินการ: 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของ

นิสิต นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 
KPI:  

ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

- รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
- รองอธิการบดีด้าน
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
- ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

ปีการศึกษา 2554 1. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อ
บัณฑิตโดยวัดผลลัพธ์ทั้ง 5 ด้าน 
และคณุลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณข์องมหาวิทยาลัย ระดบั ดี
มาก ใน
http:job.rmutp.ac.th/?do=empl
oyer-report 
 

    

  -   2.  รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาประจ าปี 
งปม. 2554 โดยส านักงาน กพร. 
ลงวันที่ 23 พ.ค. 55 ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจฯ ของ มทร.พระ
นครในภาพรวมคะแนนที่ได้ = 
4.0130 คะแนน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 80.56 
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ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ/หลักฐาน A B C D 

5 .  วิ เ คร าะ ห์  สั ง เ คร าะ ห์  และ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย และคัด
สรรค์งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดงานวิจัยไปสู่
ชุมชนมากขึ้น 

แผนการด าเนินการ :  
1. จัดท าแบบประเมินผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของงบประมาณ
ประจ าปี 2554 ส าหรับหน่วยงานในสังกัด 
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯ 
KPI :  
1. แบบประเมินผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของงบประมาณประจ าปี 
2554 ส าหรับหน่วยงานในสังกัด 
2. รายงานผลการประเมินผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ในพัฒนา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ 

- รองอธิการบดีด้านวิจัย
และบริการวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปีการศึกษา 2554 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 
2. ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ตามแบบประเมิน 
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 

    

6. จัดท าแผนจัดการความรู้ท่ีจัดการ
ความรู้ ตอบสนองพันธกิ จและ
ส ม ร ร ถ น ะ อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ค ว ร
ตั้งเป้าหมายให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเป็นองค์กรการเรียนรู้ 

แผนด าเนินการ:  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหาร

จัดการความรู้ในองค์กร เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ท่ีตอบสนองต่อ
พันธกิจและสมรรถนะมหาวิทยาลัยและมีการก าหนดให้ได้นวัตกรรม/
องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อน ามาก าหนด
เป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
KPI: 

แผนการจัดการความรู้ตอบสนองต่อพันธกิจและสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรม/องค์ความรู้  1  แผน 

- รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 

- ผู้อ านวยการศูนย์การ
จัดการความรู้ 

ปีการศึกษา 2554 แผนการจัดการความรู้ ปี 2554     
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ  
 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 
1. ใช้ประโยชน์กรอบแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเกณฑ์
ความเป็นเลิศทางการศึกษา มา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิด
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริหารในการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนทบทวนเนื้อหาให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
จัดท าข้อมูลให้เห็นภาพของแผนกล
ยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายตัววัด ระยะ
สั้น ระยะยาว และตัววัดระหว่าง
ทาง ท่ีส าคัญควรพัฒนาตัววัดท่ีวัด
ผลลัพธ์ของกระบวนการของอัต
ลักษณ์ ตัววัดเป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

แผนด าเนินการ : 
    มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ ด้วยการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้ังภายในภายนอก ก าหนดยุทธศาสตร์ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความ ส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีงบประมาณ และมีกระบวนการ
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การด าเนิน งานตาม แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยฯ 
KPI :  
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- รองอธิการบดีด้าน
วางแผนฯ 
- กองนโยบายและแผน 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 - 2555 

ผลการด าเนินการ : 
ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ด้วยการจัดโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พระนคร 
หลักฐาน :  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มทร.พ
ระนคร (ปรับปรุง 11 มิย. 55) 
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

1. ควรปรับปรุงเกณฑ์ภาระงาน
สอนของอาจารย์ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจด้านการวิจัย และควรใช้
เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์เป็น
แรงขับในการสร้างผลงานวิชาการ 

แผนการด าเนินการ:  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของาน (องค์ประกอบท่ี ๑) ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
KPI:  
ร้อยละของผูส้อนท่ีท างานวิจัย 
 
 

- รองอธิการบดีด้านบริหาร
และกิจการสภาฯ 
- รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  
- ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

ปีการศึกษา 2554 จัดท าร่างมาตรฐานภาระงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

    

2.  ควร เสริมสื่ อการ เรียนรู้ แบบ
ตนเองท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณ ฑิต ท่ี เ ป็ น  Hand on, 
Technology based learning  

 

แผนการด าเนินการ: มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้อาจารย์สามารถใส่เน้ือหาและบทเรียน เตรียมให้นักศึกษา
นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยมีแผนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอนเข้ามาใช้
ระบบ พร้อมกับแผนฝึกอบรมการใช้ระบบให้อาจารย์ทุกปี อาจารย์
สามารถส่งเน้ือหาบทเรียนให้ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนฯ จัดท าบทเรียน e-
leaning ได้ มหาวิทยาลัยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบจัดท า VDO สื่อ
การสอนให้กับอาจารย์ท่ีประสงค์จะท าสื่อได้ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
KPI: จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-leaning 

- รองอธิการบดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ 
- ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

ปีการศึกษา 2554 1.ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
2.ระบบ VDO สื่อการสอน 
http://mmd.rmutp.ac.th/ 
3.ระบบคลังปัญญา
http://rmutp.ac.th/rmutp-
repository/ 
4.ระบบฐานข้อมูล E-book  
http://www.rmutp.ac.th/%E0%
BB% 
5.ระบบฐานข้อมูลด้านแฟช่ัน 
http://www.wgsn.com/content/
section/home.html 

    

http://mmd.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/%E0%BB%25
http://www.rmutp.ac.th/%E0%BB%25
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 ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan)  

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
หลักฐาน A B C D 

3. ควรทบทวนนโยบายพื้นท่ี
ส่ ว นก ล า ง  เ พื่ อ เ พิ่ ม ท่ี ส า ห รั บ
นักศึกษาในการท ากิจกรรม หรือ
พักผ่อนระหว่างรอการศึกษา 

แผนการด าเนินการ: ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยมีแผน
ปรับปรุงบริเวณรอบเรือนหมอพร ปรับปรุงสนามหญ้า ปรับพื้นท่ี
ส่วนกลางปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ศูนย์เทเวศร์มีแผนย้ายบ้านพักอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปรับเป็นพื้นท่ีส่วนกลางให้นักศึกษาท ากิจกรรม ศูนย์โชติ
เวชมีแผนสร้างอาคารใหม่แทนอาคาร 5 โดยเพิ่มจ านวนชั้น เพิ่มพื้นท่ีให้
นักศึกษาใช้ประโยชน์มากขึ้น ศูนย์พระนครเหนือ เร่งรัดด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร 9 ชั้นริมน้ าให้แล้วเสร็จตามแผน เร่งประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาติดขัดในด้านข้อกฏหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อให้งานด าเนินเป็นไปอย่างราบรื่นเสร็จทันตามแผน ซึ่งจะเพิ่ม
พื้นท่ีชั้นล่างส าหรับนักศึกษาพักผ่อน 
KPI: การด าเนินงานไม่น้อยกว่า 50% จากแผนท่ีก าหนด 
 
 

- รองอธิการบดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ 
- รองอธิการบดีด้าน
บริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- รองอธิการบดีด้าน
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
- ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง 

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงบริเวณรอบเรือนหมอ
พร ปรับปรุงสนามหญ้า ปรับ
พื้นท่ีส่วนกลาง ปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมแล้วเสร็จ 
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ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสตินักศึกษา 

 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวล
ด าเนินการ 

หลักฐาน A B C D 

1. ควรจัดท าสรุปผลการด าเนิน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมทั้งหมด (ทุกโครงการ) ของ

มหาวิทยาลัย 

แผนการด าเนินการ : 
มีการเชิญรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาท้ัง 9 คณะ เข้าร่วมประชุม
การเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาทุกเดือน 
KPI :  
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

- รองอธิการบดีด้าน 
  กิจการนักศึกษา  
  ศิษย์เก่าและ 
  ชุมชนสัมพันธ์ 
- ผู้อ านวยการ 
  กองพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 - หนังสือเชิญประชุม 
- รายงานการประชุมรองคณบดี 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

1. ควรให้ความส าคัญกับการบูร
ณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง วิ ทยานิพนธ์ ของนักศึ กษา
ปริญญาโท 

แผนการด าเนินงาน : 
1. จัดโครงการวิจัยสัญจรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและเน้นให้หน่วยงานให้
ความส าคัญการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและงานบริการ
วิชาการโดยให้นักศึกษาปริญญาโทมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยของ
อาจารย ์
KPI : 
1. โครงการวิจัยสัญจรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งท่ี 1/55 วันท่ี 14 
ตุลาคม 2554 
 

- รองอธิการบดีด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ปีการศึกษา 2554 
 

1. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัยสัญจร  
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
ครั้งที่ 1/55 วันท่ี 14 ตุลาคม 
2554 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

2.มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลไกใน
การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
เพิ่มขึ้น 

แผนการด าเนินงาน : 
1. ประชามสัมพันธ์แหล่งทุนผ่านช่องทางต่างๆ 
2. เชิญแหล่งทุน เช่น สกว. มาให้ข้อแนะน าในการเขียนข้อเสนอการวิจัย
ให้ได้รับทุนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
KPI : 
1. ช่องทางประชาสัมพันธ์แหล่งทุนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ หนังสือเวียนถึง
หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลล์
นักวิจัย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 
 

- รองอธิการบดีด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปีการศึกษา 2554 1. เอกสารประชาสัมพันธ์ทุน
ภายนอก 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพ 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

1.  ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

3.ควรวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของ
งานวิจัยและใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ ในการแก้ปัญหา และใช้
ประโยชน์จากการสืบค้นฐานข้อมูล
งานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้า
ติดตามงานวิจัยของอาจารย ์

แผนการด าเนินงาน : 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ : การวิเคราะห์อุปสรรคการท างาน

วิจัย เพื่อวิเคราะห์หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง 
KPI :กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ : การวิเคราะห์อุปสรรคการ
ท างานวิจัย เพื่อวิเคราะห์หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง 

- รองอธิการบดีด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปีการศึกษา 2554 2. 1 . ร าย ง านส รุ ป ก า ร จั ด จั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
หัวข้อ : การวิเคราะห์อุปสรรค
การท างานวิจัย เพื่อวิเคราะห์
หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขท่ี
ถูกต้อง 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

3.  ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน     

  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์และแผน 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี ส ะ ท้ อ น ภ า พ
วิสัยทัศน์ขององค์กร และก าหนด
แผนเชื่อมโยงการวิจัย งานบริการ
วิชาการและการเรียนการสอนให้
เป็นระบบ และด าเนินการให้ครบ
ตามวงจร PDCA โดยเฉพาะการ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

แผนการด าเนินการ : จัดท า(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของงานบริการวิชาการท่ี
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 
KPI : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของงานบริการวิชาการ 

- รองอธิการบดีด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปีการศึกษา 2554 1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของ
งานบริการวิชาการ 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
ครั้งที่ 1/2555 วันท่ี 14 ตุลาคม 
2554 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
เพื่อพิจารณา  
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 
1/2555  
วันท่ี 8 ธันวาคม 2554 ระเบียบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระ
ท่ี 1 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของ
งานบริการวิชาการ 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

1.มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการ
จั ด ก า ร ค ว าม รู้  แ ล ะ ก า หนด
ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้ ท่ี เ ป็ น  Cor 
Cometency ของมหาวิทยาลัย 
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
แ ล ะ เ น้นต ามอั ต ลั กษณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและก าหนดประเด็น
ให้ได้ความรู้ท่ีน ามาใช้ปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงการท างานเพิ่มความสุข
ในการท างาน 

แผนการด าเนินการ:  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ

ความรู้ในองค์กร เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ในเรื่องความรู้ในการเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ พันธกิจ และอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
KPI: 

มีแผนการจัดการความรู้ท่ีมีประเด็นความรู้เรื่องสมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดีด้าน
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
- ผู้อ านวยการศูนย์การ
จัดการความรู้ 

ปีการศึกษา 2554 แผนการจัดการความรู้ ปี 2554     
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

2 .พัฒนาระบบสารสน เทศ ท่ี
ต อ บ ส น อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประจ าวัน (ERP ท่ีสอดคล้องกับ
การศึกษา) และสามารถน าไปสู่
ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ท่ี
ตอบสนองงานประกันคุณภาพ 
และการติดตามแผนงานและควร
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาระบบ หรือใช้ประโยชน์
เครือข่ายราชมงคล 

แผนการด าเนินการ: มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) ด้วยการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ ERP และ BPM ข้อมูล
นักศึกษาจากฐานข้อมูลระบบทะเบียน จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหาร และรายงานระบบประกันคุณภาพ ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาระบบ 
KPI: รายงานสรุปผลทีท าแล้วเสร็จ 

- รองอธิการบดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนากายภาพ 
- ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปีการศึกษา 2554 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการแล้วเสร็จ 1 ระบบ 

Http://mis.rmutp.ac.th/home.as
px 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

3. ทรัพยากรด้านเครือข่าย ควรมี
การส ารวจจุดอับ และมีระบบเฝ้า
ระวังเพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนการด าเนินการ: พัฒนาระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัยจัดหาเจ้าหน้าท่ีและวิศวกร ท า
หน้าท่ีดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 
ชั่วโมง พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น 
ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนท่ีเชื่อต่อกับ
อินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) 
คือโซนท่ีอนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
KPI: ระดับประสิทธิภาพของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนากายภาพ 
- ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปีการศึกษา 2554 1.. มีแผนผังแสดงเครือข่าย 
(NetworK Diagram) ที่แสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน (สวท.
2.2 – 2-3) (สวท.2.2-2-4) 
2.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ย
คอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น Zone 
อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal 
Zone คือส่วนที่เช่ือมต่อกับ
อินทราเน็ตระบบเครือข่ายภายใน 
และ DMZ (Demilitarized Zone) 
คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผา่น
ทางอินเทอร์เน็ต (สวท.2.3-3-7) 
(สวท.2.2-3-8)  
3. มีเจา้หน้าที่และวิศวกร ท า
หน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
ตลอด 24 ชั่วโมง (สวท.2.2-4-9) 
4.มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Network 
Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย 
(สวท.2.2-5.10) 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

4. เมื่อน าผลการด าเนินการความ
เสี่ยงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
แล้ว และสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบข้อเสนอแนะต่างๆ 
แล้ว ควรน าข้อเสนอแนะมาใช้ใน
การปรับแผนบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีต่อไปอย่างต่อเน่ือง ควรมีการ
วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี เ ป็ น
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน 

แผนการด าเนินการ: 
น าข้อเสนอแนะ ไปปรับแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี 
2554 และวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ 
KPI:  
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2554 และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

- รองอธิการบดีด้าน
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
- รองอธิการบดีด้าน
บริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

 

ปีการศึกษา  2554. แผนบริหารความเสี่ยงและผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 
2554 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

1 .  ด้ ว ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณบางอย่างไม่เป็นไป
ตามแผน โดยเฉพาะงบลงทุน 
มหาวิทยาลัยควรใช้กระบวนการ
จัดการความรู้  มาช่วยในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ท่ี
อาจเกิดจากการละท้ิงงานของผู้
ว่าจ้างได้ 

แผนการด าเนินการ:  
กองคลัง ประชุมทบทวน ติดตามก ากับดูแล หน่วยงานทุกหน่วยงานเป็น
รายไตรมาส 
KPI:  
มีการจัดประชุม ทบทวน ติดตาม ก ากับดูแลหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
จ านวน 3 ครั้ง ต่อปี 

- รองอธิการบดีด้านการ
คลังและทรัพย์สิน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 

ปีการศึกษา 2554 มีรายงานการประชุมทบทวน 
ติดตามก ากับดูแลหน่วยงานทุก
หน่วยงาน เป็นรายไตรมาส 3 

ครั้ง ต่อปี 

    

2 .ปรั บปรุ ง แผนกลยุ ทธ์ ด้ าน
ก า ร เ งิ น ท่ี เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ และแหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ:  
ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
KPI: 
แผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ฉบับ 

- รองอธิการบดีด้านการ
คลังและทรัพย์สิน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 

ปีการศึกษา 2554 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 
2554 
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ผลการประเมินแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement   plan) 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

 ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หลักฐาน A B C D 

3.ควรน ากระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน
ทางการเงิน เพื่อให้ความรู้ด้าน
การเงินและเป็นตัวอย่างในการท า
ธุรกรรมด้านการเงิน และเผยแพร่
ให้คนในองค์กร 

 

แผนการด าเนินการ:  
มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกไตรมาส เรื่องการด าเนินการทางการเงิน
เพื่อให้ความรู้เรื่องการเงิน 
KPI: 
จ านวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง ต่อปี 

- รองอธิการบดีด้านการ
คลังและทรัพย์สิน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการศูนย์การ
จัดการความรู้ 

ปีการศึกษา 2554 รายงานการประชุม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง ต่อปี 

    

4.มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต แต่ยังไม่
เห็นการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ในการลดต้นทุนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

แผนการด าเนินการ: 
ประชุมการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยการผลิต เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ในการลดต้นทุน 
KPI: 
จ านวนการจัดประชุม 2 ครั้ง 1 ปี 

- รองอธิการบดีด้านการ
คลังและทรัพย์สิน 
- รองอธิการบดีด้าน
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

ปีการศึกษา  2554 -ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต 
-รายงานการประชุม 

    

 

 


	แบบปก2.pdf
	รายงานผลการประมินการปรเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา54.pdf
	
	


