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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะกรรมการประเมิน
ประกอบดวยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไดรวมกันประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555 เรียบรอยแลว ในระหวางวันท่ี 9-11 มิถุนายน 
2556 โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพตามเกณฑของ สกอ. สมศ. กระทรวงศึกษาธิการ และอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเปนกรอบการประเมิน  มีการประชุมเตรียมการและดําเนินงานตามกําหนดการท่ีไดกําหนดไว
ลวงหนา  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามรายงาน 
การประเมินตนเอง 13 องคประกอบ รวมท้ังจากการตรวจเยี่ยมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากสภา
มหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูแทนอาจารย  ตั วแทนเจาหนา ท่ี  ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย เก า  และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือสะทอนจุดเดน แนวทางการพัฒนา และจุดควรพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลการตรวจประเมินมีรายละเอียดปรากฏในเลม 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หวังวารายงานฉบับนี้คงเปนประโยชนตอ 
การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอไป  ขอขอบคุณผูบริหารทุกระดับ และผูมีสวนรวมทําให
การประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

 
 

 
(รองศาสตราจารยเท้ือน  ทองแกว) 

               ประธานคณะกรรมการ 
         ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            11 มิถุนายน 2556 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               2                     ปการศึกษา 2555  มทร.พระนคร 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา  1 
บทสรุปผูบริหาร 5 
สวนท่ี 1   บทนํา 8 

1.1  ประวัติความเปนมา  11 
                     วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธของหนวยงาน 

1.2  วิธีการประเมิน 
8 
22 

สวนท่ี 2   ผลการประเมิน 24 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            24 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 31 

ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 32 

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 33 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 34 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง         
ตามรายองคประกอบคุณภาพ 

35 

ภาคผนวก 40 

บันทึกภาคสนาม 41 

ผลการตรวจเยี่ยมคณะและหนวยงานสนับสนุน 130 

รายชื่อผูใหสัมภาษณ 146 

กําหนดการตรวจประเมิน 148 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 151 

ผลการตรวจ Improvement plan 153 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               3                     ปการศึกษา 2555  มทร.พระนคร 

 
 
 

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 
 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไดดําเนินการตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนระดับปริญญาตรี (กลุม ค 2) ระหวาง
วันท่ี 9-11 มิถุนายน 2556 ไดตรวจสอบขอมูลประกอบการตัดสินผลการประเมินโดยมีการวิเคราะหรายงานการ
ประเมินตนเอง หลักฐานอางอิงตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมคณะ สถาบัน สํานัก และกอง ของมหาวิทยาลัย 
ผนวกกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทน
อาจารย ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษยเกา  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และตัวแทนเจาหนาท่ี 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เห็นชอบกับรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ทุกประการ 

 

 
  (รองศาสตราจารยเท้ือน  ทองแกว)   
  ประธานกรรมการ   
     

 

  

(รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย)  (รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

 

 

 

 
(อาจารยสุทธิศักดิ์  ทองคําดี)  (ผูชวยศาสตราจารยปราณี  ประวิชพราหมณ) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

  

 
(ผูชวยศาสตราจารยอรุณี  พึงวัฒนานุกูล)  (อาจารยประชา  พิจักขณา) 

กรรมการ  กรรมการ 
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(อาจารยฉันทนา  ปาปดถา)  (ผูชวยศาสตราจารยเจิมสิริ  ศิริวงศพากร) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

  

 
(ผูชวยศาสตราจารยลักขณา  จาตกานนท)  (นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค) 

กรรมการเสริม  กรรมการเสริม 

 
(นางสาวศิโรรัตน  ตระกูลสถิตยม่ัน) 

กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
-------------------------------------------------------

1. บทนํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนระดับปริญญาตรี (กลุม ค 2) ไดดําเนินการระหวางวันท่ี 9-11 มิถุนายน 2556
โดยคณะกรรมการประเมิน ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555
– 31 พฤษภาคม 2556) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  อาจารย  นักศึกษา ศิษยเกา ผูแทนชุมชน  และบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินตามระบบกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑของ สกอ. สมศ. กระทรวงศึกษาธิการ และอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย รวม 13 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2555 ปรากฏผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้

ตัวบงช้ี
ปการศึกษา

2553 2554 2555

ตัวบงชี้ของสกอ. 4.38 4.48 4.62

ตัวบงชี้ของ สกอ. + สมศ. - 4.11 4.45

ตัวบงชี้ของอัตลักษณ (สมศ.) ตัวบงชี้
16,17,18

- 4.86 4.92

ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 5.00 5.00 5.00

ตัวบงชี้นโยบายของรัฐบาล (3D) 5.00 5.00 5.00
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2.1 ผลการประเมินตามองคประกอบของ สกอ.

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต 3.15 4.50 5.00 4.06 ระดับดี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4. การวิจัย 3.84 5.00 - 4.61 ระดับดีมาก

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือ
พิจารณารายองคประกอบ พบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีมากทุกองคประกอบ ยกเวนองคประกอบท่ี 2
การผลิตบัณฑิต อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาการประเมินในเชิงระบบท่ีประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลผลิต พบวา  ปจจัยนําเขาอยูในระดับพอใช  สวนกระบวนการและผลผลิต อยูในระดับดีมาก
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2.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

มาตรฐานท่ี 1. ดานคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 2. ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา - - - -

มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 3.32 4.78 - 4.33 ระดับดี

มาตรฐานท่ี 3. ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน อยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือ
พิจารณารายมาตรฐาน  พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานบริหารจัดการอุดมศึกษา : ดาน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  และดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู อยูในระดับดีมาก สวนมาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา : ดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา อยูในระดับดี
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2.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.67 5.00 4.71 ระดับดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

3. ดานการเงิน 3.84 5.00 - 4.42 ระดับดี

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 2.23 5.00 - 3.61 ระดับดี

รวม 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการภาพรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย และดานกระบวนการภายใน อยูในระดับดีมาก
สวนดานการเงินและดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรมอยูในระดับดี
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2.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดับดีมาก

2) ดานวิชาการ 2.23 4.33 - 3.49 ระดับพอใช

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4) ดานบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

2) ดานการวิจัย 3.84 5.00 - 4.61 ระดับดีมาก

3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4) ดานการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

รวม 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาภาพรวมอยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือพิจารณารายมาตรฐาน พบวา
มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ดานกายภาพ ดานการเงิน และดานบริหารจัดการ
อยูในระดับดีมาก  และดานวิชาการอยูในระดับพอใช  สําหรับมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจอยูใน
ระดับดีมากทุกดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย  ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม และดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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3 จุดเดน ขอเสนอแนะเรงดวน และขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัย
3.1 จุดเดนของมหาวิทยาลัย ท่ีสําคัญ 5 ประการ ไดแก
1. บัณฑิตไดงานทําอัตราท่ีมากกวารอยละ 90 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา (ป 2553 รอยละ 83.11,

ป 2554 รอยละ 84.53 ป 2555 รอยละ 92.45 ซึ่งเพ่ิมจากป 2553 - 2555 เทากับ 7.92)
2. ผลงานของนักศึกษาเปนท่ียอมรับจากระดับชาติและนานาชาติ ไดแก  หุนยนต รางวัล

พระราชทานเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ป 2555 รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องขันหมาก
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3

3. สภามหาวิทยาลัย และทีมผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีการประสานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปนไปในแนวทางเดียวกัน กอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เห็นไดจากผลผลิตท่ี
นักศึกษาไดงานทํา และมีผลงานไดรับรางวัลระดับชาติ หลายรางวัล

4. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ RMUTP Model ท่ีมีการบูรณาการการบริหารจัดการและ
ระบบประกันคุณภาพ (สกอ. สมศ. กพร. และนํารอง EdPEx ในบางคณะท่ีเชื่อมโยงดวยระบบสารสนเทศมาใช
ในการบริหารของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับ CHE QA ONLINE และระบบ IQA ถือวาเปนนวัตกรรมท่ี
ไดรับการยอมรับ ซึ่งไดรับรางวัลระบบคุณภาพดีเดน 1 ใน 4 ของประเทศ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

5. มีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีดี มีตัวบงชี้ คาเปาหมาย ในแผนกลยุทธและโครงการท่ีวัดได รวมท้ังมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีดี และ
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยเพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา

3.2 ขอเสนอแนะเรงดวน
1. ควรกําหนดคาเปาหมายในตัวบงชี้ในเชิงปริมาณใหสูงข้ึน (ตัวบงชี้ของ สมศ. ท่ี 5, 6 และ 7) เชน

จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดจากผูเขารับการอบรมเก่ียวกับงานวิจัย จํานวนบทความวิจัยท่ีเกิดจากงานวิจัยท่ีไดรับ
เงินจาก มทร.พระนคร จํานวนบทความท่ีมีคา Impact สูงข้ึนจากเดิม เปนตน

2. การประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปท้ังในแนวตั้งและแนวนอน
รวมท้ังผลกระทบของการปฏิบัติงานตามแผนวากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธในดานตางๆ มากนอย
เพียงใด พรอมท้ังนําผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธและกลไกในการนํา กลยุทธไปสูการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ) และถายทอดลงสูหนวยงานและบุคคลท่ีมีความเชื่อมโยงใน กลยุทธ โครงการ กิจกรรม และผลลัพธ

3.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรขยายผลการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ RMUTP Model ท่ีมีการบูรณาการการ

บริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพ (สกอ. สมศ. กพร. และนํารอง EdPEx) โดยเฉพาะการขยายผลการ
ดําเนินงาน EdPEx ไปทุกหนวยงานครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย และใหมีหนวยงานดูแลสนับสนุนกลยุทธ เชน
อาจจัดใหมีสํานักงานบริหารกลยุทธ หรือผูบริหารท่ีดูแลกลยุทธ เพ่ือขับเคลื่อนกลไก

2. ควรเนนการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีการสังเคราะหผลจากการทําแผนผังหลักสูตร (Curriculum map) และพัฒนาระบบบริหารจัดการให
สงผลตออัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีเชื่อมโยงกับโครงการ และแผนปฏิบัติการประจําป
รวมท้ังแผนกลยุทธ
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1. บทนํา
-----------------------------------------------------------------------

2.1 ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
2.1.1 ประวัติความเปนมา คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เม่ือวันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีเนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทาง
วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวยศูนยบริหาร 5 แหง ไดแก ศูนยเทเวศร
ศูนยโชติเวช  ศูนยพณิชยการพระนคร  ศูนยชุมพรเขตอุดมศักดิ์  และศูนยพระนครเหนือ  จัดการเรียน
การสอนเปน 9 คณะ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

2.1.2 วิสัยทัศน/ภารกิจ/เปาหมาย/กลยุทธของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลก” A leading  university  for  diverse  careers.

วิสัยทัศน (Vision)

“มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลก” A leading  university  for  diverse  careers.

ภารกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต  ภาค
บริการ และชุมชน

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
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วัตถุประสงค (Object)

1. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิชาชีพท่ีชํานาญการปฏิบัติท่ีมี
คุณภาพคุณธรรม และไดมาตรฐานสากล

2. เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิชาชีพในการชี้นํา     การ
พัฒนาประเทศและสังคม

3. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ท่ีเนนการวิจัยการสรางสรรค
สิ่งประดิษฐนวัตกรรมและองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมแบบพ่ึงตนเองและยั่งยืน

4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good
Governance)

ปรัชญา (Philosophy)

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

ปณิธาน (Determination)

มุงม่ัน  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ  คูคุณธรรม  สูมาตรฐานสากล

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

คานิยมหลัก (Core Value)

“คิดอยางสรางสรรค  ทําอยางมืออาชีพ”  (Think  Creatively  Do  Professionally)

เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal)

มุงม่ันเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ  ในระดับสากล

(RMUTP strives to be a leading university for diverse  career  which  is
recognized  internationally.)
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คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Ideal Graduates)

1. บัณฑิต “ราชมงคลพระนคร” (RMUTP  Graduates)
2. ความคิดเชิงสรางสรรค (Creativity)
3. ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professionalism Skill)
4. ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (Information Technology Skill)
5. ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)
6. วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)
7. ทักษะดานวิทยาศาสตร &เทคโนโลยี ( Science and Technology Skill)

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness)

มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ University for Diverse  Careers

2.1.3 ขอมูลพ้ืนฐาน
(1) สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ
อุปนายกสภามาหวิทยาลัย
นายชวลิต นิ่มละออ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน โอภาสสถาวร
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
นายชุมพล เท่ียงธรรม
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย
นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
ดร.ศวัลลภ  สุระกําพลธร
ดร.ศวิรุณ  ตั้งเจริญ
รศ.ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ
นางศรีวิชชา รักจํารูญ
นายโอภาส เขียววิชัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส
ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช
ผศ.เฟองฟา  เมฆเกรียงไกร
ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ
ผศ.ชญาภัทร  ก่ีอาริโย
รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ผศ. วาท่ี ร.ต.สมนึก แกววิไล
ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค
นางศรีสุดา  อยูแยมศรี
นายอรุณ  ชลังสุทธิ์
ผศ.สหรัตน วงษศรีษะ
ผศ.ทง  ลานธารทอง

เลขานุการ
นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง
ผูชวยเลขานุการ
ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย
นางสาวพรทิพย ไตรพิทยากุล

(2) ผูบริหารมหาวิทยาลัย
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี
นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีดานบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท รองอธิการบดีดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีดานการคลังและทรัพยสิน
รศ.บุษรา สรอยระยา รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
ผศ.เตือนใจ หลิมตระกูล รองอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา ศิษยเกา และชุมชน

สัมพันธ
ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย ผูชวยอธิการบดี
ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
นายชัยธวัช ตุมมะ ผูชวยอธิการบดี
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. หลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี ครุศาสตร อุตสาหกรรม

บัณฑิต(ค.อ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล(ใหม 2550) 5  ป
วิศวกรรมไฟฟา(ใหม 2550) 5  ป
วิศวกรรมโยธา (ใหม 2550) 5 ป

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
วิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (พ.ศ.2548)* 2 ป(ตอเนื่อง)
วิศวกรรมโยธา (พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)

อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.)

วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.2554) 2 ป(ตอเนื่อง)

ปริญญาตรี
(ศูนยนอก
สถานท่ีตั้ง)

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต(ค.อ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกล(ใหม 2550)
วิศวกรรมไฟฟา (ใหม 2550)
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.2554)

5  ป
5  ป

2 ป(ตอเนื่อง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต)

สาขาวิชาชีพครู(พ.ศ.2549) 1  ป

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.2551) 2  ป

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)
ผาและเครื่องแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น (พ.ศ.2548) * 4  ป

ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย(ใหม 2550) 4  ป
ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย(ปรับปรุง 2555) 4 ป
อาหารและโภชนาการ (ปรับปรุง 2550) 4ป
อาหารและโภชนาการ (ปรับปรุง 2555) 4  ป
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ใหม 2550) 4 ป
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ปรับปรุง 2555) 4  ป
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร(ใหม 2550) 4  ป

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น (ใหม 2550) 4  ป
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ(ใหม 2550) 4  ป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ใหม 2555) 4  ป
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คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(คศ.ม)

คหกรรมศาสตร (ปรับปรุง 2555)
- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแตงกาย
- กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
- กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

2  ป

คหกรรมศาสตร (ใหม 2549)
- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแตงกาย
- กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
- กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

2  ป

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

(ทล.บ.)
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ(พ.ศ.2548)* 4 ป
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(ปรับปรุง 2550)

4  ป

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(ปรับปรุง 2550)

4  ป

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ใหม  2552) 4  ป
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(ปรับปรุง 2555)

4  ป

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(ปรับปรุง 2555)

4  ป

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปรับปรุง  2555) 4  ป
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ศศ.ม.)
การสื่อสารการตลาด  ( ใหม 2553) 2 ป

คณะบริหารธุรกิจ
ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง(ปวส.)
การเงิน(พ.ศ.2548) * 2  ป
การตลาด(พ.ศ.2548) * 2  ป
การบัญชี(พ.ศ.2548) * 2  ป

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี  ( ปรับปรุง 2555) 4  ป
การบัญชี  ( ใหม 2551) 4  ป

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)

การจัดการ (ปรับปรุง 2555) 4  ป
การจัดการ (ปรับปรุง 2551) 4  ป
การตลาด (ปรับปรุง 2555) 4  ป
การตลาด (ปรับปรุง 2551) 4  ป
การเงิน (ปรับปรุง 2555)
การเงิน (ใหม 2551) 4  ป
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คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร(ปรับปรุง 2551) 4  ป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ใหม 2551) 4  ป
ธุรกิจระหวางประเทศ (ปรับปรุง 2555) 4  ป
ธุรกิจระหวางประเทศ (ใหม 2551) 4  ป
การตลาด (พ.ศ.2548) * 4  ป
การจัดการ (พ.ศ.2548) * 4  ป
การบัญชี (พ.ศ.2548) * 4  ป
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (พ.ศ.2548) * 4  ป
การตลาด (พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
การบัญชี(พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
การจัดการ(พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร(พ.ศ.2548) * 2 ป(ตอเนื่อง)

ปริญญาตรี
(ศูนยนอก
สถานท่ีตั้ง)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)

การจัดการ (ปรับปรุง 2551)
การบัญชี (ใหม 2551)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (ปรับปรุง 2551)

4  ป
4  ป
4  ป

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)  (ใหม 2549)

การจัดการ,การเงิน ,การบัญชีและ การตลาด 2  ป

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)  (ปรับปรุง 2554)

การจัดการ,การเงิน ,การบัญชีและ การตลาด 2  ป

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร(ใหม 2550) 4  ป
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(ใหม 2551)

4 ป

คณะวิศวกรรมศาสตร
ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)
ชางกล (เครื่องจักรอัตโนมัต)ิ (ปรับปรุง 2548) * 2 ป
ชางกล (ผลิตเครื่องมือและแมพิมพ) (ปรับปรุง2548)* 2 ป
ชางยนต (ปรับปรุง 2548) * 2 ป

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง 2550) 4  ป
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง 2555) 4  ป
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง 2550) 4  ป
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง 2555) 4  ป
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง 2550) 4  ป
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง

2550)
4  ป
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คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
2555)

4  ป

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ใหม 2550) 4  ป
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ปรับปรุง 2555) 4  ป
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ใหม 2552) 4  ป
วิศวกรรมโยธา (ใหม 2553) 4  ป

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.)

เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ(ใหม 2551) 4  ป
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ(ใหม 2551) 4  ป

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วศ.ม.)

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
(ใหม 2553)

2  ป

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
(ปรับปรุง 2554)

2  ป

คณะศิลปศาสตร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.)
การทองเท่ียว( ปรับปรุง 2551) 4  ป
การโรงแรม( ปรับปรุง 2551) 4  ป
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล(ปรับปรุง 2551) 4  ป
ภาษาไทยประยุกต (ใหม 2553) 4   ป

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

(ทล.บ.)

สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต(สถ.บ.)

ออกแบบบรรจุภัณฑ(พ.ศ.2548) * 4  ป
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม( ปรับปรุง
2551)

4  ป

การออกแบบบรรจุภัณฑ( ปรับปรุง 2551) 4  ป
สถาปตยกรรม( ใหม 2555) 5  ป

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีเสื้อผา (ปรับปรุง 2551) 4  ป

เทคโนโลยีเสื้อผา (ปรับปรุง 2555) 4  ป
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ปรับปรุง 2551) 4  ป
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ปรับปรุง 2555) 4  ป
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ใหม 2550) 4  ป
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ปรับปรุง 2555) 4  ป
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (ใหม 2550) 4 ป
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (ปรับปรุง 2555) 4  ป

หมายเหตุ * ไมไดเปดรับนักศึกษา แตยังมีนักศึกษาตกคาง
อางอิง : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                         ขอมูล ณ วันท่ี31 พ.ค. 2556
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4. จํานวนนักศึกษา
ลําดับ คณะ จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด รวม

ระดับ
อนุปริญญา

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับป.
บัณฑิต

ระดับ
ปริญญาโท

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม - 1,111 2 16 1,129
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร - 1,576 - 75 1,651
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - 895 - 61 956
4 คณะบริหารธุรกิจ 99 4,073 - 200 4,372
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 510 - - 510
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 94 2,863 - 19 2,976
7 คณะศิลปศาสตร - 893 - - 893

8 คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
ออกแบบแฟชั่น - 568 - - 568

9 คณะสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ - 562 - - 562

รวม 193 13,051 2 371 13,617

4. จํานวนบุคลากร
4.1 จํานวนอาจารยประจํา

คณะ
วุฒิการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) ลาศึกษาตอ(คน)

รวม ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. ใน
ประเทศ

ตาง
ประเทศ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 51 9 33 9 51 35 14 2 - 3 1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 79 2 64 13 79 49 25 4 1 2 1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 29.5 2 27 0.5 30 28 1 1 - 1 1
คณะบริหารธุรกิจ 92.5 11 78.5 3 93 56 37 - - 4 2
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

66 9 53 4 66 50 16 - - 5 3

คณะวิศวกรรมศาสตร 117 17 87.5 12 117 93 24 - - 6 6
คณะศิลปศาสตร 90 9 75 6 90 61 27 2 - - 3
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

35.5 4 19.5 12 36 23 13 - - 1 1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

21.5 1 19.5 1 22 22 - - - 5 -

รวมท้ังสิ้น 581.50 64 457 60.50 581.50 414.50 157 9 1 27 18

อางอิง : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค.2556
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5.2 บุคลากรสายสนับสนุน

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา (คน)
รวมต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ขาราชการ 9 57 33 - 99
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 203 28 - 233
พนักงานราชการ 4 19 1 - 24
ลูกจางประจํา 53 22 - - 75
ลูกจางชั่วคราว 83 124 - - 207
รวม 151 425 62 - 638

อางอิง : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค.2556

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

และ พ.ศ. 2555 จําแนกตามประเภทรายจาย

ประเภทรายจาย
ปงบประมาณ

ป พ.ศ. 2554
(ปท่ีแลว)

ป พ.ศ. 2555(ปปจจุบัน)
จัดสรร เบิกจาย

งบบุคลากร 248,982,280.00 255,667,460.00 255,656,225.37
เงินเดือน 228,379,918.34 234,300,700.82 234,289,466.19
คาจางประจํา 15,839,209.49 15,965,715.25 15,965,715.25
พนักงานราชการ 4,763,152.16 5,401,043.93 5,401,043.93
งบดําเนินงาน 124,303,973.69 180,224,954.02 180,224,954.02
คาตอบแทนคาใชสอยและคาวัสดุ 94,677,488.10 146,483,144.74 146,483,144.74
คาสาธารณูปโภค 29,626,485.59 33,741,809.28 33,741,809.28
งบลงทุน 212,628,502.06 116,180,157.12 116,180,157.12
คาครุภัณฑ 72,378,954.36 20,016,112.05 20,016,112.05
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 140,249,547.70 96,164,045.07 96,164,045.07
รายจายอ่ืน 117,337,591.89 82,110,308.51 82,110,308.51
งบเงินอุดหนุน 89,425,552.36 98,846,918.73 98,846,918.73

รวมท้ังสิ้น 652,761,210.00 782,713,239.00 705,551,634.85
คาเสื่อมราคา 148,542,817.96

รวมคาเสื่อมราคา 854,094,452.81
งบดําเนินการท้ังสิ้น (หักงบลงทุน) 737,914,295.69

หมายเหต-ุ ยอดจัดสรรเปนยอดท่ีไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพ่ิมระหวางปและเปนรายการท่ี
มีการโอนเปลี่ยนแปลงแลว ) - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม
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6.2 งบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ป พ.ศ. 2555 จําแนก
ประเภทรายจาย

ประเภทรายจาย

ปงบประมาณ
ป พ.ศ. 2554

(ปท่ีแลว)
ป พ.ศ. 2555(ปปจจุบัน)

จัดสรร เบิกจาย
งบบุคลากร 36,398,867.46 39,339,960.00 35,960,307.00
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว 36,398,867.46 39,339,960.00 35,960,307.00
งบดําเนินงาน 60,088,022.23 92,274,630.00 75,436,712.71
คาตอบแทนคาใชสอยและคาวัสดุ 59,503,706.13 91,690,090.18 74,852,172.89
คาสาธารณูปโภค 584,316.10 584,539.82 584,539.82
งบลงทุน 15,872,285.54 18,180,540.00 28,196,458.64
คาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 15,872,285.54 18,180,450.00 28,196,458.64
งบเงินอุดหนุน 18,078,547.10 12,573,340.00 58,215,515.41
รายจายอ่ืน ๆ 26,241,419.18 43,120,950.00 57,967,463.06
งบกลาง 8,463,866.15 17,196,780.00 11,368,401.32
เงินสมทบสถาบัน 11,519,820.00 14,141,650.00 -

รวมท้ังสิ้น 165,143,007.66 236,827,850.00 267,144,858.14
คาเสื่อมราคา 27,318,906.81 26,127,482.53

รวมคาเสื่อมราคา 192,461,914.47 293,272,340.67
งบดําเนินการท้ังสิ้น (หักงบลงทุน) 176,589,628.93 265,075,882.03

หมายเหต-ุ รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม
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3.วิธีการประเมินคุณภาพ
3.1 การวางแผนและการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม

กรรมการประเมินคุณภาพไดวางแผนการตรวจโดยใชคะแนนตัวบงชี้ท่ีเปนหลักฐานของคณะ
รวมกัน และวางแผนการตรวจเรียงตามตัวบงชี้รวมกัน เพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนในการประเมิน โดยแบง
ผูรับผิดชอบดังนี้

ลําดับ
ท่ี ผูประเมิน

9 มิย.56 10 มิย.56
องคประกอบท่ี

รับผิดชอบ
ตัวบงชี้ท่ี
รับผิดชอบ

ตรวจเย่ียมคณะ
(09.30 - 15.30 น.)

สัมภาษณผูมีสวนได
สวนเสีย

(15.30 - 16.30 น.)
1 รศ.เท้ือน         ทองแกว

1,7,9,
อัตลักษณ
สมศ.และ

อัตลักษณม.

1.1, อัต
ลักษณสมศ.

16,17,18

 คณะสื่อสาร
 หนวยงาน

สนับสนุน

1.กรรมการสภาฯ/
อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผูชวย
อธิการบดี
2. กรรมการสภาวิชาการ
/ ตัวแทนชุมชน
3.คณบด/ีผอ.สํานัก /
สถาบัน/ กอง (หอง
รพีพัฒน ช้ัน 3)

2 ผศ.ปราณี ประวิชพราหมณ 7.1 – 7.6
3 ผศ.ลักขณา   จาตกานนท 9.1 – 9.2
4 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค อัตลักษณ, ม.

5 รศ.ดร.ดวงตา    สราญรมย 2
2.1 – 2.8  คณะวิศวะฯ

 คณะวิทย
ผูบริหารคณะ/อาจารย/

นศ. / ศิษยเกา6 ผศ.อรุณี     พึงวัฒนานุกูล
7 รศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์ 4,5

4.1 – 4.5  คณะคหกรรมฯ
 คณะสถาปตย

ผูบริหารคณะ/อาจารย
/ นศ. / ศิษยเกา8 อาจารยฉันทนา  ปาปดถา 5.1 – 5.4

9 นายสุทธิศักดิ์     ทองคําดี
3,6,8

3.1 - 3.2,  คณะบริหารฯ
 คณะศิลปศาสตร

ผูบริหารคณะ/อาจารย
/ นศ. / ศิษยเกา10 อาจารยประชา   พิจักขณา 6.1 – 6.3, 8.1

11 นางสาวศิโรรัตน ตระกูลสถิตยม่ัน
2, 10

(สมศ.2.9- 2.12),  คณะสิ่งทอฯ
 คณะครุศาสตร

ผูบริหารคณะ/อาจารย
/ นศ. / ศิษยเกา

12 ผศ.เจิมสิริ ศิริวงศพากร 10.1 -10.2

 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมีสวนไดสวน
เสีย) ระหวางตรวจเยี่ยมไดดําเนินการตรวจหลักฐาน พรอมท้ังสัมภาษณ และเยี่ยมชมไปข้ันตอนเดียว โดยไมได
แยกการดําเนินการออกจากกัน

 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
กรรมการไดดําเนินการสรุปคะแนนหลังตรวจเยี่ยม โดยมีผูถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมิน

คะแนน และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม กอนดําเนินการรายงานผลคะแนนแกผูถูกประเมิน
ดวยวาจา
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3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล
กรรมการไดดําเนินการตรวจทานผลคะแนนรวมกันอีกครั้ง หลังจากดําเนินการสรุปคะแนน กอน

รายงานผลแกผูถูกตรวจประเมิน

3.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมิน
ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1 - 5 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ  ดังนี้

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึงการดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึงการดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึงการดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงการดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึงการดําเนินงานระดับดีมาก
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2. ผลการประเมิน
-----------------------------------------------------------------------

2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ. 1.1) (กระบวนการ)

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7,8

8 ขอ  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5,
6

6 ขอ  5 5

2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก (สกอ. 2.2) (ปจจัยนําเขา)

รอยละ 4 คาเพ่ิมข้ึน 2.47  2.06 2.06

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (สกอ.2.3) (ปจจัยนําเขา)

รอยละ
30

167x100 รอยละ
28.72

 2.39 2.39
581.50

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7

7 ขอ  5 5

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.
2.5) (ปจจัยนําเขา)

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7

7 ขอ  5 5

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ.2.6) (กระบวนการ)

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  3 3

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ.2.7) (กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ใหกับนิสิต (สกอ.2.8)(ผลผลิต)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

2.9  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(สมศ.1) (ผลผลิต)

รอยละ
60

1889x100 รอยละ
92.46

 4.62 4.62
2043



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 25 ปการศึกษา 2555 มทร.พระนคร

2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ.2) (ผลผลิต)

3
คะแนน

6400.82 4.42 คะแนน  4.42 4.42
1448

2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (สมศ.3)(ผลผลิต)

รอยละ
0.1

13.25x100 รอยละ
19.485

 4.12 3.90
68

2.12 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14)
(ผลผลิต)

4
คะแนน

1423 2.45  2.04 2.04
581.50

2.13 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 4)

รอยละ75
รอยละ 86.60  5 5

2.14 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด
5)

รอยละ75

รอยละ 89.07  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 ตามเกณฑ สกอ. 4.06 4.06
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 3.97 3.95

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ + ก.พ.ร. 4.12 4.10
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.
3.1) (กระบวนการ)

5 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7

7 ขอ  5 5

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
(กระบวนการ)

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6

6 ขอ  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ.
4.1)(กระบวนการ)

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 26 ปการศึกษา 2555 มทร.พระนคร

2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ.4.2) (กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย (สกอ.4.3)(ปจจัยนําเขา)

3 คะแนน

34.57 3.84  3.84 3.84

9

4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5)
(ผลผลิต)

3 คะแนน
22.86 2.54

คะแนน
 2.68 2.67

9

4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นํามา ใชประโยชน (สมศ.6) (ผลผลิต)

รอยละ
10

83x100 รอยละ
14.27

 3.05 3.57
581.50

4.6 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ.7) (ผลผลิต)

รอยละ
10

31.75x100 รอยละ 5.46  1.38 2.73
581.50

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 ตามเกณฑ สกอ. 4.61 4.61
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 3.49 3.80

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม (สกอ.5.1)
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

5.3 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8)
(ผลผลิต)

รอยละ
5

37x100 รอยละ
55.22

 5 5
67

5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก (สมศ.9) (ผลผลิต)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 5.00 5.00



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 27 ปการศึกษา 2555 มทร.พระนคร

2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5,
6

6 ขอ  5 5

6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
(ผลผลิต)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
(ผลผลิต)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.
7.1) (กระบวนการ)

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7

7 ขอ  5 5

7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู (สกอ.7.2) (กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

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

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6

6 ขอ  5 5

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของสภาสถาบัน (สมศ.12) (ผลผลิต)

3 คะแนน 5 คะแนน  5 5

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13)
(ผลผลิต)

3 คะแนน 5 คะแนน  5 5

7.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดท่ี 10)

ระดับ 3 ระดับ 3.08 3.08 3.08



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 28 ปการศึกษา 2555 มทร.พระนคร

2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 5.00 5.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ + ก.พ.ร. 4.73 4.73
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.8.1)(กระบวนการ)

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7

7 ขอ  5 5

8.2  รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 6)

รอยละ
90

รอยละ
92,21

 3.88 3.88

8.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน  (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 7)

รอยละ
72

รอยละ
66.40

 1 1

8.4  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 8)

รอยละ
93

รอยละ
92.21

 2.21 2.21

8.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 9) ระดับ 3 ระดับ 5 5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8 ตามเกณฑ สกอ. + ก.พ.ร. 3.42 3.42

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)(
กระบวนการ)

4 ขอ 1,2,3,4,5,
6,7,8,9

9 ขอ  5 5

9.2  ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15)
(ผลผลิต)

3 คะแนน 4.62 4.62 c
คะแนน

 4.62 4.62
1

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9 ตามเกณฑ สกอ. 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 4.81 4.81

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 - 9 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 4.29 4.45
องคประกอบท่ี 97 องคประกอบอัตลักษณ สมศ.
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ
ของสถาบัน (สมศ. 16)
97.1.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1) (ผลผลิต)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 29 ปการศึกษา 2555 มทร.พระนคร

2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ (สมศ. 16.2) (ผลผลิต)

3
คะแนน

4.58 คะแนน  4.58 4.50

97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุ ด เ ด น ท่ี ส ง ผ ล ส ะ ท อ น เ ป น
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ.17)
(ผลผลิต)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

97.3 ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาของสังคมในดานตางๆ
(สมศ.18)
97.3.1 การชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในดานคานิยม
จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน (สม
ศ.18.1) (ผลผลิต)

2 ขอ 1,2,3,4 4 ขอ  5 5 ขาดการ
ดําเนินงาน

ขอ 5

97.3.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในดาน การ
สงเสริมและสืบสานโครงการมา
จากพระราชดําริ ภายนอกสถาบัน
(สมศ.18.2)(ผลผลิต)

2 ขอ 1,2,3,4 4 ขอ  5 5 ขาดการ
ดําเนินงาน

ขอ 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 97 ตามเกณฑ สมศ. 4.92 4.92
องคประกอบท่ี 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
98.1 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน
เกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 3) (ผลผลิต)

รอยละ
60

2232x100 74.33  3.72 3.72

3003

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 98 ตามเกณฑ ก.พ.ร. 3.72 3.72
องคประกอบท่ี 99 สถานศึกษา 3ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
3 ดี (3D)(กระบวนการ)

3    ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5
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2.1 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุ

เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR)ตัวตั้ง ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน)

SAR กรรมการ
ตัวหาร

99.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D) มีความรู เจตนคติ
ท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
(ผลผลิต)

2  ดาน 3 ดาน  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 99 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
100.1 ระบบและกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปน
บัณฑิตนักปฏิบัติ (กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

100.2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน
(กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

100.3 มีระบบและกลไกการสราง
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญวิ ช า ชี พ ใ ห กั บ
นักศึกษา (กระบวนการ)

3 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ  5 5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 100 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบตามเกณฑ สกอ. 4.62 4.62

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ 1 – 9 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ 4.41 4.45
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ 1 – 100 ตามเกณฑ สกอ. + สมศ + อัตลักษณ+3D 4.51 4.55
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2.2 ตาราง ป2. ผลการประเมินตามองคประกอบของ สกอ.

องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต 3.15 4.50 5.00 4.06 ระดับดี

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4. การวิจัย 3.84 5.00 - 4.61 ระดับดีมาก

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือ
พิจารณารายองคประกอบ พบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีมากทุกองคประกอบ ยกเวนองคประกอบท่ี 2
การผลิตบัณฑิต อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาการประเมินในเชิงระบบท่ีประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลผลิต พบวา  ปจจัยนําเขาอยูในระดับพอใช  สวนกระบวนการและผลผลิต อยูในระดับดีมาก
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2.3 ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

มาตรฐานท่ี 1. ดานคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 2. ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา - - - -

มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 3.32 4.78 - 4.33 ระดับดี

มาตรฐานท่ี 3. ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน อยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือ
พิจารณารายมาตรฐาน  พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานบริหารจัดการอุดมศึกษา : ดาน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  และดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู อยูในระดับดีมาก สวนมาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา : ดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา อยูในระดับดี
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2.4  ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.67 5.00 4.71 ระดับดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

3. ดานการเงิน 3.84 5.00 - 4.42 ระดับดี

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 2.23 5.00 - 3.61 ระดับดี

รวม 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการภาพรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย และดานกระบวนการภายใน อยูในระดับดีมาก
สวนดานการเงินและดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรมอยูในระดับดี
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2.5  ตาราง ป5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินI P O รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

1) ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดับดีมาก

2) ดานวิชาการ 2.23 4.33 - 3.49 ระดับพอใช

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4) ดานบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

2) ดานการวิจัย 3.84 5.00 - 4.61 ระดับดีมาก

3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4) ดานการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

รวม 3.32 4.89 5.00 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาภาพรวมอยูในระดับดีมาก (4.62) เม่ือพิจารณารายมาตรฐาน พบวา
มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ดานกายภาพ ดานการเงิน และดานบริหารจัดการ
อยูในระดับดีมาก  และดานวิชาการอยูในระดับพอใช  สําหรับมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจอยูใน
ระดับดีมากทุกดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย  ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม และดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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2.6 จุดเดนและจุดควรพัฒนาตามองคประกอบคุณภาพ

2.6.1 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
จุดเดน คือ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการท่ีดี ซึ่งสถาบันมีปจจัย

เอ้ือท่ีกอใหเกิดจุดเดน คือ  ผูบริหารเอาใจใสในการกับติดตามในการวางแผนของมหาวิทยาลัย และทีมงาน
สนับสนุนท่ีมีประสบการณท่ีรับผิดชอบปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง  โดยการวิเคราะหสาเหตุจากผลการ
ดําเนินงานท่ีนาจะม่ันใจไดวามีการพัฒนาระบบแผนท่ีดี  มีข้ันตอนชัดเจนและมีการนําเทคโนโลยีมาใชและ
ขอมูลสนับสนุน คือผลการดําเนินงานไดรับการยกยองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ใชการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาใหมีการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามกลยุทธโดยแยกเปนรายกลยุทธวากลยุทธใดประสบความสําเร็จหรือไมสําเร็จ
และผลกระทบตอสถาบันอยางไรเพ่ือนําผลมาพัฒนาตอไป

2.6.2 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
จุดเดนขอท่ี 1. คือ บัณฑิตไดงานทําอัตราท่ีมากกวารอยละ 90 ปจจัยเอ้ือท่ีกอใหเกิด

จุดเดน คือ หลักสูตรเปนท่ียอมรับและมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ขอมูลสนับสนุน มีกระบวนการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีเปนระบบ โดยผานระบบอิเล็กทรอนิคส ท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน
http://www.job.rmutp.ac.th และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง จึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
คือ มหาวิทยาลัยควรทํารายงานผลภาวะการมีงานทําในลักษณะงานวิจัย และวิเคราะหหาปจจัยท่ีสงผลให
บัณฑิตไดงานทําในอัตราสวนท่ีสูงมากกวารอยละ 90 เพ่ือจะนําผลไปพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน

จุดเดนขอท่ี 2. คือ ผลงานของนักศึกษาเปนท่ียอมรับจากระดับชาติและนานาชาติ ไดแก
หุนยนต รางวัลพระราชทานเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ป 2555 รางวัลชนะเลิศ การประกวด
เครื่องขันหมากระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3, ทีมผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีวิสัยทัศนกวางไกล วัฒนธรรมองคกร
มุงเนนความเปนไทย และเขมงวดเรื่องการแตงกายของ นักศึกษา, มีหลักสูตรท่ีเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีและหลักสูตรวิศวฯ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคือ
1. ควรทบทวนคาเปาหมายดานการผลิตบัณฑิต 2. ทุกคณะควรสรางความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนท่ีเปน
ท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 3. กระบวนการประสานงานระหวางคณะและสวนกลางควรเปนไปตามระบบ
PDCA  4. ควรใหมีการประชุมในระดับปฏิบัติใหมากข้ึน เพ่ือจะไดทราบปญหาท่ีแทจริง 5. ควรมีการทบทวน
ระเบียบขอบังคับตางๆ เพ่ือความคลองตัวในการบริหาร 6. ควรนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชให
เหมาะสม 7. ตองการเพ่ิมอัตรากําลังอาจารย และเจาหนาท่ี

2.6.3 องคประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดเดนคือ มีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร สงผลใหมีการดําเนินงาน

อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชน มีผูกํากับ, ผูจัดเก็บขอมูลท่ีดําเนินงานชัดเจน
และเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือ ควรนําผลการดําเนินงานกิจกรรมใน
ภาพรวมท่ีประเมินมาสังเคราะหเพ่ือหาจุดเดน หรือผลกระทบท่ีสงผลตอคุณภาพบัณฑิตท้ังระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย

2.6.4 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
จุดเดนขอท่ี 1. คือ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยท่ีดี การจัดการความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชน 1. มีตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ และตัวบงชี้โครงการท่ี
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สามารถวัดได 2. มีคูมือข้ันตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงานดานตางๆ มีขอมูลสนับสนุน ผลการ
ดําเนินงานตามหลักฐาน

จุดเดนขอท่ี 2. คือ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยอยูในระดับดี 3.84 มีขอมูลสนับสนุน กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรฯ
18,382.71 บาท/คน  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 757,668.85 บาท/คน

เสริมจุดเดน ควรกําหนดคาเปาหมายในตัวบงชี้เชิงปริมาณสูงข้ึน เชน จํานวนโครงการท่ีได
จากผูเขารับการอบรมมีขอมูลสนับสนุน  จํานวนบทความวิจัยท่ีเกิดจากโครงการวิจัยท่ีใชเงินของมหาวิทยาลัย
และเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการสงเสริม คือจํานวนบทความท่ีมีคา Impact สูงข้ึน
จากระดับเดิม

2.6.5 องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดนขอท่ี 1 คือ มีกระบวนการบูรณาการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการ

วิจัย  ท่ีจัดทําเปนข้ันตอนและแสดงในลักษณะผังการดําเนินงานท่ีเกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชนผูบริหารมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาและงานบริการวิชาการจาก 9 คณะ โดยมีขอมูลสนับสนุน
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและคูมือดําเนินการ สาเหตุคือผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดถายทอดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ มีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีเปน
ตัวแทนจากหนวยงานกลาง และตัวแทนจากคณะรวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือรวมบริหารงานบริการวิชาการ
แบบมีสวนรวมคณะกรรมการบริหารวิชาการรวมกันระดมสมองเพ่ือการจัดการความรูดานบริการวิชาการ เพ่ือ
หาแนวปฏิบัติรวมกันและเผยแพรผานทางเว็บ KM สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานกับหนวยงานยอยตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานบริการวิชาการและคณะตางๆ มีการ
ดําเนินการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง และมีการขยายพ้ืนท่ีโดยการสํารวจความตองการเพ่ิมเติมจากชุมชน
รอบขาง และเพื่อใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาคือ ควรดําเนินการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ข้ันตอนการบูรณาการเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันกําหนดข้ันตอนการบูรณาการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ในลักษณะข้ันตอนปฏิบัติการ ท่ีผูปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

จุดเดนขอท่ี 2 คือ โครงการหมูบานเผือกหอม โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลโคกใหญ ตําบลหรเทพ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ซ่ึงมีปจจัยท่ีเอ้ือคือ มีหนวยงานบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคการบริหารสวน
ตําบลโคกใหญ ตําบลหรเทพ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีขอมูลสนับสนุน คือ ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน
สมาชิกมีความสุข สงผลใหชีวิตความเปนอยูดีข้ึน โดยการนําเสนอผานสื่อท่ีนําเสนอผานวิทยุโทรทัศนสําเร็จ
ผานสื่อวิทยุโทรทัศนกองทัพบท ชอง 8 และชอง 5 , ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 93.20 ผลคือ
สามารถสรางอาชีพได 1 อาชพี คือ อาชีพผลิตเผือกปาด

2.6.6  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดนคือ มีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร สงผลใหมีการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชน มีผูกํากับ, ผูจัดเก็บขอมูลท่ีดําเนินงาน
ชัดเจนและเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไป จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือ 1) ควรประเมินผลสําเร็จแตละ
โครงการใหครอบคลุมวัตถุประสงค 2) ควรสรุปผลตามแผนในรูปแบบการประเมิน (เทียบผลแผน)
ไปสังเคราะหเพ่ือสรุปหาจุดเดนหรือผลกระทบในองครวมของการดําเนินงานทุกครั้งในวาระพิจารณา
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2.6.7 องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ
จุดเดนคือ มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงผล

ใหระบบประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็ง ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชน  มีบุคลากรและทีมงานท่ีมี
ความชํานาญดานการปฏิบัติงานโปรแกรมและเครือขาย IT เปนอยางดี มีขอมูลสนับสนุน งบประมาณและ
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน IT สาเหตุคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศใหสมบูรณ
สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก และเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคือ พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนํา
เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

2.6.8 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดนคือ มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิด

จุดเดน เชน แผนกลยุทธทางการเงิน, แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย, รายงานการเงินและระบบการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  มีขอมูลสนับสนุนระบบและกลไกการเงินและงบประมาณท่ีสอดคลองกับกล
ยุทธและงบประมาณของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ตรวจสอบได

จุดควรพัฒนา คือ การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน สาเหตุคือ 1. การเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนไมเปนไปตามแผน 2. การเบิกจายต่ํากวาแผนเนื่องจากผูรับจางขาดสภาพคลองทาง
การเงิน และเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในปรับปรุง คือ 1. ควรทบทวนหรือเพ่ิมมาตรการ
เรงรัดในการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 2. ควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับเหมากอสรางอยางใกลชิดและเรงรัดใหดําเนินงานเปนไปตามงวดงานท่ี
กําหนด

2.6.9 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน คือ การสรางนวัตกรรมระบบประกันคุณภาพ ตาม RMUTP Model ซึ่งมหาวิทยาลัย

ไดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีรวมระบบคุณภาพท้ังภายในและภายนอกเขาเปนระบบเดียวกัน ซึ่งมี
ปจจัยทําใหเกิดระบบ คือ การสนับสนุนของผูบริหาร และทีมงานประกันคุณภาพ และมีนักเทคโนโลยีท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ ขอมูลสนับสนุนใหเกิดผลดังกลาว คือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ สกอ. สมศ.
และ ก.พ.ร ท่ีเชื่อมโยงดวยระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมท้ังระบบฐานขอมูล
ประกันคุณภาพท่ีถูกตอง ถึงอยางไรก็ตาม ดวยสาเหตุท่ีระบบยังขาดความเชื่อมโยงท่ีดี จึงควรมีการออกแบบ
ระบบการพัฒนาแผนกลยุทและแผนปฏิบัติราชการท่ีเปนไปตามลําดับข้ันตอน ตั้งแตสภากําหนดนโยบาย จน
จบกระบวนการพัฒนาแผนและกลไก ท่ีขับเคลื่อนแผนจนสําเร็จตามเปาหมายคุณภาพ

วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ RMUTP Model ท่ีมีการกําหนด

ระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารระบบ ถือวาเปนนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับ ซึ่งไดรับรางวัลระบบ
คุณภาพดีเดน 1 ใน 4 ของประเทศ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.6.10 องคประกอบท่ี 97 อัตลักษณของ สมศ.
จุดเดนขอท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดอัตลักษณ คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยี มีคุณธรรม ซึ่งไดจากกระบวนการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดา ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือให
เกิดจุดเดน เชน ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญตอการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดอัตลักษณ และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในองคกร มีขอมูลสนับสนุน ระบบและกลไกการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลพระนคร RMUTP Model สาเหตุคือเพ่ือใหการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเปนการเปด
โอกาสใหมีสวนรวมและเพื่อใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือ สงเสริมและสนับสนุน
บุคลากร และนักศึกษาใหพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน
และภาษาอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

จุดเดนขอท่ี 2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ ท่ีกําหนดซ่ึงมีปจจัยเอ้ือท่ีสําคัญใหเกิดจุดเดน คือ 1. หลักสูตรท่ีมีชั่วโมงปฏิบัติมากกวาทฤษฎี
มีโครงการสหกิจศึกษา 2. อาจารยมีประสบการณดานการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ และมีสถานประกอบการ
ใหความรวมมือ ขอมูลสนับสนุน 1. การมีงานทําของบัณฑิต มากกวารอยละ 90 การประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต มากกวารอยละ 80 ซึ่งเปนผลมาจากสาเหตุสําคัญ คือการกําหนดนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ และมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ  ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียน

จุดเดนขอท่ี 3. ผูบริหารใหความสําคัญกับกิจกรรมการดําเนินงานตามอัตลักษณของบัณฑิต
มีผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับเอกลักษณจนไดรับการยกยองในระดับประเทศ ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือใหเกิด
จุดเดน เชน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพในสาขาของตนเอง มีขอมูลสนับสนุนรางวัลท่ีบุคลากร/
นักศึกษาสาเหตุคือตองการพัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาชีพท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอน และใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและเพื่อใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนา คือ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร และนักศึกษาใหพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่อง  โดยใหความสําคัญกับการจัดทรัพยากร เพ่ือดําเนินงานโครงการ และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีเสริมสรางทักษะดานภาษา เชน การจัดคายภาษา English Camp เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และโครงการเพชร ราชมงคล

จุดเดนขอท่ี 4 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการชี้นํา ปองกันและแกไขแกสังคม คือ คานิยม และจิต
สาธารณะภายในสถาบัน เพ่ือสรางจิตสํานึกของการอนุรักษ การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยไว ซ่ึงมี
ปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชนผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางคุณภาพบัณฑิต ใหเปนบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ของสังคม มีขอมูลสนับสนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคล
และโครงการราชมงคลพระนครรวมใจอนุรักษแหลงน้ํา คลองประชากรครั้งท่ี 2 สาเหตุ คือตองการให
นักศึกษามีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และเพื่อใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการ
พัฒนา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการชี้นํา
หรือแกไขปญหาสังคมในดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะปญหาท่ีเก่ียวของกับชุมชนบริเวณใกลเคียง เชน ปญหายาเสพติด
ซึ่งเปนปญหาในระดับชาติ

จุดเดนขอท่ี 5 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการชี้นํา ปองกันและแกไขแกสังคมภายนอก คือ
การสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากร และนักศึกษา  เปนแหลงขอมูลทางพันธุกรรมพืช และสัตว ซ่ึงมีปจจัยเอ้ือให
เกิดจุดเดน  เชน ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกอ่ืน เชน คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนวยเพาะชํากลาไมจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ มีขอมูลสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สาเหตุ คือ มีหนวยงานเขามาสํารวจรวมกับ
โครงการปลูกปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอ
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แนวทางในการพัฒนา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการสํารวจพันธุกรรมพืชเพ่ือจัดทํา
เปนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ

2.6.11 องคประกอบท่ี 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
จุดท่ีควรพัฒนา การพัฒนาแบบทดสอบภาษาตางประเทศและศักยภาพดานการพัฒนา

แบบทดสอบภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา  และศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา เนื่องจาก
มีปจจัยสําคัญ คือ แบบทดสอบเปนมาตรฐานตามท่ีสถาบันกําหนด นักศึกษายังผานเกณฑท่ีกําหนด เพียง
รอยละ 74 จึงควรพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในดานภาษาตางประเทศใหมากข้ึน  ใหผานอยางนอย
รอยละ 80 และในขณะเดียวกัน  ควรพัฒนาแบบทดสอบของสถาบันใหมีมาตรฐานเทียบเทากับสากล เชน
TOEIC เปนตน  และพัฒนาศักยภาพดานภาษาใหกับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน อยางตอเนื่อง ซ่ึงมีปจจัย แบบทดสอบ
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล โดยมีขอมูลสนับสนุนมาตรฐานแบบทดสอบสากล เชน
TOEIC สาเหตุ คือ แบบทดสอบของมหาวิทยาลัยยังไมไดปรับเขาสูมาตรฐานสากล และเพื่อใหมีการพัฒนา
ตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาแบบทดสอบใหไดรับการยอมรับหรือเทียบมาตรฐาน
TOEIC หรือมาตรฐานดานภาษาตางประเทศในระดับสากล

2.6.12 องคประกอบท่ี 100 องคประกอบลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุดเดนขอท่ี 1 คือ มีผลการดําเนินงานเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands  on) ไดรับรางวัล

ชนะเลิศแชมปประเทศไทย การแขงขันหุนยนตกูภัย ดวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชน  ความเชี่ยวชาญของอาจารย การเพ่ิมประสบการณ
ผูสอนกับสถานประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ  มีขอมูลสนับสนุนจากการดําเนินงานของคณะวิชา
และมหาวิทยาลัยในการจัดสงอาจารยไปพัฒนาเพ่ิมประสบการณจากสถานประกอบการณ  สาเหตุ คือ มีความ
รวมมือกับเครือขายและสถานประกอบการ  และเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือ
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย เพ่ือเพ่ิมประสบการณตรงกับสถานประกอบการ ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ  และ
จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน และควรจัดใหมีการถายทอดความรู  แลกเปลี่ยนประสบการณ การบูรณา
การการเรียนการสอน

จุดเดนขอท่ี 2 คือ ทุกคณะวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน
ซึง่มีปจจัยเอ้ือใหเกิดจุดเดน เชน รายวิชาเอ้ือตอการใชเทคโนโลยีเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน  มีขอมูล
สนับสนุน เชน โปรแกรม LMS และเผยแพรสื่อการสอนทางไกลผานดาวเทียม, โครงงานนักศึกษาท่ีใช
Technology Based Education มีหนวยงานสนับสนุนการผลิตและเผยแพร สื่อการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส และเพ่ือใหมีการพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนา คือ รายวิชาท่ีใชทักษะ
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน มีจํานวนนอย ควรจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐานครบทุก
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน เชื่อมโยงกับอัตลักษณและเอกลักษณ
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ผลการตรวจเย่ียมหนวยงาน 
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.15 

คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดี  4.37  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.28 คะแนน    

 

 
 
จุดแข็ง 

1.  ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะมีความมุงมั่นใหการดําเนินงานของคณะบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
และคานิยมหลักของคณะ 

2. บุคลากรในคณะใหความรวมมือในการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนกลยุทธ 
3. มีการจัดแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายสอนและสายสนับสนุน 
4. มีการสงเสริมขวัญกําลังใจ โดยการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 
5. สงเสริมใหบุคลากรดูแลสุขภาพ 
6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมจัดสรางอาคารเรียนใหม ทําใหสภาพแวดลอมการเรียนรู มีความพรอมในดานหองเรียน

ทฤษฏี-ปฏิบัติและโสตทัศนูปกรณ 
7. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท้ังอยูในศูนยเทเวศร ซึ่งเปนศูนยกลางของ มทร. พระนคร มีความพรอมดานหองสมุด

และอุปกรณการศึกษา 
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8. นักศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดรับการยอมรับจากหนวยงานพุทธศาสนาแหงประเทศไทยในพระบรมรา
ชูปถัมถใหเขารับรางวัลความประพฤติดี ปฏิบัติดี 

9. มีแรงจูงใจจากหนวยงานภายนอกใหนักศึกษามีความประพฤติดี ปฏิบัติ 
10. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดใชระบบการประเมินบัณฑิตผูมีภาวะงานทํา ทางเว็บไซต และมีการรายงานผลการ

ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
11. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดใชระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
12. นักวิจัยมีความรวมมือกับบุคคลภายนอก ทําใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการองคความรู 
13. มีเครื่องมือ หองปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย 
14. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีรายวิชาและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ขาดการนําผลประเมินของผูเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาพัฒนาปรับปรุง 
2. ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึนหรือตอบสนองความตองการของชุมชน 
3. อาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยังมีผลงานทําตํารา หรือหนังสือ หรือบทความวิชาการไมเปนไปตามสัดสวน

ท่ีเหมาะสม 
4. ยังขาดการอบรมบุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญดานงานแนะแนว ใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
5. ชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกายังมีนอย 
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือใหความรูเพ่ิมเติมแกศิษยเกายังมีนอย 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ควรจัดใหมีการนําผลการประเมินของผูเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูง 

2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึนหรือตอบสนองความตองการของชุมชน 
3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ควรสนับสนุนใหอาจารยในคณะ จัดทําตําราหรือหนังสือ หรือบทความวิชาการใหมาก

ตามสัดสวนท่ีเหมาะสม 
4. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ควรจัดอบรมบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญดานงานแนะแนว ใหคําแนะนําปรึกษากับ

นักศึกษา 
5. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ควรเพ่ิมชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารกับนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาใหมากข้ึน 
6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือใหความรูเพ่ิมเติมแกศิษย

เกาใหมาก 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.13 คะแนน  
หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดี  4.25  คะแนน  และจากผลการประเมินทุก
องคประกอบ  อยูในระดบัดี 4.30 คะแนน     

 

 
 

จุดแข็ง 
1. มีชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีดี 
2. มีการนําโครงการบริการวิชาการแกสังคมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ทันสมัย พรอมท้ังพัฒนารูปแบบของขาวสารใหนาสนใจ 

.2  มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ืองทุกป 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระตุนและสรางจิตสํานึกอาจารยในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
2. นักวิจัยควรหาแหลงสนับสนุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดมาตรการจูงใจในการเพ่ิมจํานวนบทความวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 
2. ควรกําหนดมาตรการการสรางแรงจูงใจในการทําผลงานวิชาการ 
3. ควรกําหนดมาตรการสงเสริมใหมีการเผยแพรงานวิจัยในดานตางๆ 
4. ควรสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชนใหมากข้ึน 
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.37 

คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก  4.66  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.49 คะแนน     

 

 
 
จุดแข็ง 

1. คณาจารยมีความเช่ียวชาญดานวิชาชีพในการบริการวิชาการจนเปนท่ียอมรับของหนวยงานภายนอก เชน สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ ฯลฯ 

2. มีอัตลักษณดานวิชาชีพท่ีโดดเดนและไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก 
3. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะวิชาชีพทางดานคหกรรมศาสตรท่ีชัดเจน 
4. มีการจัดการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมคงความเปนเอกลักษณไทย เชน การจัดดอกไม การแกะสลักผลไม อาหาร

ไทยและขนมไทย 
5. คณะมีบุคลากรมีความมุงมั่นและใหความรวมมือในการดําเนินงาน และมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหคณาจารยเพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะวิชาชีพใหเช่ียวชาญ  
2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทักษะจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จํานวนอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ ไมเปนไปตามเกณฑ ของ สกอ  .และ สมศ.  
2. จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคยังไมเปนไปตามเกณฑ 
3. ทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหสามารถทํางานทดแทนคณาจารยท่ีมาทํางานสายสนับสนุน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. จัดทําแผนสงเสริมการศึกษาตอ และสรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ 
2. จัดทําแผนสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคนําไปใชประโยชน 
3. เตรียมความพรอมใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการเขาสูประชาคมอาเชียน 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 มีกิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางนักศึกษาเปนมืออาชีพโดยจดัสงนักศึกษาเขาประกวดในเวทีตางๆ จนไดรับรางวัล
ระดับชาติ และเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
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คณะบริหารธุรกิจ  

 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.41
คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดมีาก  4.51  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.48 คะแนน 

 

 
 
จุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมการพัฒนาประสบการณ วิชาชีพและวิชาการใหแกนักศึกษาในหลายโครงการ  
2. คณะใหความรวมมือใน ดานงบประมาณและอุปกรณตjาง ๆ ท่ีจําเปนในการจัดโครงการ 
3. นักศึกษาใหhความรวมมือในการจัดกิจกรรม / โครงการเปนอยางดี 
4. มีหลักสตูรสหกิจศึกษาท่ีเนนการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง  

 
จุดท่ีควรพัฒนา  

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสรางสรรค กับการจัดการเรยีนการสอนคอนขางนอย 
2. จํานวนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ ในระดับชาติ  และนานาชาติยังมีนอย 
3. เน่ืองจากคณะบรหิารธุรกิจตั้งอยูในสถานท่ีซึ่งมีพ้ืนท่ีอันจํากัด จึงมีพ้ืนท่ีสีเขียวนอย ประกอบกับนักศึกษามีจํานวนมาก

พ้ืนท่ีสวนใหญจึงจัดเปนอาคารเรียนและอาคารสํานักงาน  
4. ควรมีการพัฒนาความเช่ียวชาญดานวิชาชีพใหhครบทุกสาขาวิชา  
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ขอเสนอแนะ  
1. ควรพัฒนาเว็บไซตของคณะใหมีแหลงสืบคนขอมูลท่ีหลากหลาย พรอมสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา  
2. การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปควรทําลงถึงรายสาขาวิชา 
3. การจัดตั้งคณะกรรมการตางๆ ควรระบุหนาท่ีของคณะกรรมการใหชัดเจน 
4. โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ยังไมครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
      คณะบรหิารธุรกิจไดhจัดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันการตอบปญหาทางดานวิชาชีพการบัญชีระดับอุดมศึกษา ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เมื่อวันท่ี  14 -16 กุมภาพันธ  2556 จํานวน 2 ทีม คือทีมพรอมมงคล
ประกอบดวย นางสาวนงลักษณ   แสงพราย และนางสาวอัญชนา  บุคีธาร ไดรับรางวั ลชนะเลิศรางวัลท่ี  1 โดยมีอาจารยผู
ควบคุมคือ อาจารย กําธร  นิมิตภทัร และทีมมงคลอาภา ประกอบดวย นางสาวนิภาดา  พลอยสระศร ี และนางสาวณัฐกานต   
เมาลี ไดรบัรางวั ลท่ี  4 โดยมี อาจารยผูควบคุม คือ อาจารยคัมภีร   เนตรอัมพร    
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.36 
คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดมีาก  4.58  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.42 คะแนน 

 

 
 
จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดอัตลักษณท่ีเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีความใฝรู สูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม ซึ่งเปนท่ี
ตองการของสถานประกอบการ 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมีนโยบายการบริหารงาน ท่ีชัดเจน (นโยบาย 9 ดาน) สําหรับขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

3. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีความมุงมั่นในการพัฒนางานของคณะ ไมวาจะเปนงานวิชาการ งานวิจัย และ
งานบริการวิชาการตอสังคม 

4. มีหองปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม (Industrial environment) ในคณะ เชนการประสานความรวมมือกับ
บริษัทซอฟทแวรในการจัดตั้งหองปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีไดโจทยจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจริง มาให
นักศึกษาปฏิบัติ โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา เปนตน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ ท้ังภายในคณะ และภายนอกคณะ  
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3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
4. เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของคณะทุกระดับในเรื่องการบริหารงาน/ งบประมาณ/ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล เปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรท่ีจะเจริญกาวหนาในเสนทางอาชีพ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับสาขาวิชา (แผนกลยทุธระดับสาขาวิชา)ท่ีรับการถายทอดตัวบงช้ีและคา
เปาหมายจากคณะมาดําเนินการ 

2. ควรเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท้ังวารสารระดับชาติและวารสารระดับ
นานาชาติท่ี สกอ.และ สมศ.ยอมรบั 

3. ควรเพ่ิมจํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
4. ควรจัดทําระบบ (ข้ันตอนการปฏิบัติงาน) ท่ีเปนมาตรฐานสําหรับใชในการปฏิบัติงาน การควบคุมและการกํากับดูแล ให

ครอบคลุมทุกกระบวนงาน โดยอาจเริ่มจากกระบวนงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการศึกษากอน 
5. ถึงแมวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยจีะมีแผนกลยุทธทางการเงิน แตเปนแผนในภาพรวมท่ีไมไดแยกรายละเอียด

ของเงินท่ีคาดวาจะใชในการดําเนินงานในแตละกลยุทธ ดังน้ันในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฉบับใหมท่ีสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรจัดทํารายละเอียดของเงินและแหลงท่ีมาของเงินท่ีจะใชในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธตางๆ ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

6. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรงในสถานประกอบการ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารคณะและหัวหนาสาขาวิชารวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสาขาวิชา โดยพิจารณาถายทอดตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ มาเปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสาขาวิชา 
เพ่ือใหสาขาวิชานําไปจดัทําแผนปฏิบัติการประจาํปสําหรับใชในการเสนอของบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ ท่ีจะชวย
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดของสาขาวิชาใหบรรลคุาเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหตวัช้ีวัดของคณะบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรท่ี
กําหนด 

2. สงเสรมิ สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจาํพัฒนาคุณวุฒิและทําตําแหนงทางวิชาการ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอก 
4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 
5. สรางเครือขายชุมชนเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการในหลายพ้ืนท่ีและยั่งยืน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแนวปฏิบัติท่ีดี ในเรื่อง ระบบ Science and Technology Quality Assurance 
Clinics (SaT QA Clinics) ท่ีชวยตอบปญหาและใหความรูเก่ียวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และมีผูนําไปใช
ประโยชน คณะฯควรดําเนินการพัฒนาระบบน้ีตอไปจะเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพภายในคณะและหนวยงาน
ภายนอกตอไป 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.44
คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดมีาก  4.53  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.49 คะแนน 

 

 
 
จุดแข็ง 

1.  คณะวิศวกรรมศาสตรมีการทบทวนแผนกลยุทธของคณะทุกป และมีการเพ่ิมบทบาทของคณะ เพ่ือเพ่ิมความ
เขมแข็ง เชน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารยในสาขาตางๆ  

2.  มีความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรระหวางคณะฯ กับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
3.  ระบบกลไกในการบริหารการวิจัยดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  มีอาจารยท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัยจํานวนมาก 
5.  งานบริการวิชาการแกสังคมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมและติดตามผลอยาง 

เปนระบบ 
6.  ทีมงานบริหารมีแนวทางการพัฒนาคณะในดานตางๆ โดยการวางแผนลวงหนาเปนแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง 

และแผนระยะยาว 
7.  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจนถึงระดับสาขาวิชา 
8.  กระบวนการการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสอดคลองกับอัตลักษณของบัณฑิตนักปฏิบัติใฝรู สู

งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  เพ่ิมงบประมาณ เพ่ิมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษามากยิ่งข้ึน 
2.  ประสานความรวมมือระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับงานแนะแนวใหเปนรูปธรรมเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาทักษะชีวิต 
3.  สรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมกัน 
4.  สรางเครือขายการจัดกิจกรรม 3 ดี (3D) กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีโดดเดน เพ่ือสรางความเขมแข็งในกิจกรรมแต

ละดานใหกับนักศึกษา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการยังไมไดเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
2.  ผลงานท่ีเสนอขอตําแหนงวิชาการมีนอย 
3.  อาจารยยังขาดความเขาใจในระบบกลไกบริหารการวิจัย 
4.  ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาควรปรับปรุง 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  จัดทําแผนการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
2.  ควรสงเสริม สรางแรงจูงใจแกอาจารยเพ่ือใหผลิตผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 
3.  ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูแกนักวิจัยใหม 
4.  จัดโครงการสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใหแกนักศึกษา 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 ไมม ี
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คณะศิลปศาสตร 
 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.21 
คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดี  4.45  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.36 คะแนน 

 

 
 
จุดแข็ง 
 1. ผูบริหารคณะมีความเขาใจในเรื่องการวางแผนกลยุทธ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณและเอกลักษณในการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีวางโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณ สําหรับใชในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
 2. ผูบริหารคณะมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมีนโยบายการบริหารงานท่ีมุงพัฒนาบุคลกรใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน สงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย และทําผลงานทางวิชาการ 
 3. คณะ มีบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีความรู ความสามารถ มีความมุงมั่นพรอมท่ีจะรวมพัฒนา
งานของคณะในทุกพันธกิจ  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. พิจารณาการถายทอด (Deployment) แผนกลยุทธของคณะ (แผนยุทธศาสตรการบริหารคณะศลิปศาสตร) ไปยัง
สาขาวิชาอยางเปนรูปธรรม โดยจดัทําแผนกลยุทธของสาขาวิชา (แผนยุทธศาสตรการบริหารสาขาวิชา) ท่ีไดรับการถายทอด
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากคณะ เพ่ือท่ีสาขาวิชาจะไดนําไปสูการปฏิบัติตอไป  
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2. ใหความรูและสรางความเขาใจแกบุคลากรของคณะทุกระดับ ในเรื่องแผนกลยุทธ/ การบริหารงานวิชาการ/ การ
บริหารงบประมาณ/ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ เพ่ือใหการดาํเนินงานของคณะเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรท่ีจะเจริญกาวหนาในเสนทางอาชีพของตน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในเรื่องการศึกษาตอ ฝกอบรม และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

  2. จัดสภาพแวดลอม และสรางบรรยากาศการเรยีนการสอนใหเสมือนบรรยากาศของภาคธุรกิจในสาขาอาชีพท่ีคณะ
เปดสอน เพ่ือสรางความคุนเคยใหกับนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับอัตลกัษณของคณะในการผลติบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
 3. เพ่ิมจํานวนผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท้ังวารสารระดับชาติและวารสารระดับ
นานาชาติ รวมถึงงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 

4. เพ่ิมจํานวนบทความวิชาการจากความเช่ียวชาญในแตละศาสตรสาขา และหนังสือ/ตํารา สําหรับใชในการเรียน
การสอน 

5. เพ่ิมเครื่องมือ อุปกรณ สนับสนุนการเรยีนการสอนใหเพียงพอ เชน คอมพิวเตอร และ เครี่องฉายภาพ (Projector)  
6. จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับระบบท่ีใชในภาคธุรกิจ เชนระบบ Amadeus สําหรับสํารองท่ีน่ังเครื่องบิน ฯลฯ 

 
ขอเสนอแนะ 

1. สงเสรมิ สนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหคณาอาจารยในการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
2. จัดตั้งบริษัทจําลองดานการทองเท่ียง และการโรงแรม 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอก 
4 .จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเขียนบทความวิจยั บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)  
5. เชิญผูเช่ียวชาญดานระบบงานท่ีใชในธุรกิจมาใหความรู และนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการอยาง

ตอเน่ือง 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

           - 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดี 4.20 
คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มีผลการประเมิน อยูในระดับดี  4.26  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดี 4.27 คะแนน 

 

 
  
จุดแข็ง 

1.   เอกลักษณของหลักสตูรสอดคลองและเอ้ือประโยชนตอการจดักิจกรรมบูรณาการรายวิชากับศิลปวัฒนธรรม 
2.   ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตอยูในระดับดีมาก บัณฑิตสามารถทํางานไดตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษา และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในการประยุกตความรูนําไปใชไดด ี
3.   ศาสตรและองคความรูสอดรบักับนโยบายแหลงทุนงบประมาณ สงผลใหไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ

คอนขางสูงเกินเกณฑมาตรฐาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  การสรางคานิยมและการยอมรับยองจากกิจกรรมการบูรณาการพันธกิจดานการจดัเรียนการสอนกับศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2  .  การนําผลลัพธและขอเสนอแนะปรับปรุงของสถานประกอบการและบัณฑติ จัดเปนกิจกรรมซอมเสรมิหรือ
เพ่ิมพูนทักษะความรูหลังจากสําเรจ็การศึกษาท่ีสามารถกระจายชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เขาถึง และ
ทันสมัย 
3  .  สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ
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จุดท่ีควรพัฒนา 
  1.  สรางระบบตดิตามและเรงรดัการเสนอขอตําแหนงผลงานทางวิชาการ 
  2.  สรางระบบปจจยันําเขาของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก  
  3.  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรคอนขางนอย 
  4.  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพคอนขางนอย 
 
ขอเสนอแนะ 
   - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
  - บูรณาการความรูกับสังคมสรางบรรจภุัณฑชุมชนสูอาเซียน 
 (ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556  กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี “การบูรณาการการจดัการความรูสู
ประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา” โครงการประชุมสมัมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
“การบูรณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร) 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. + สมศ.  (9 องคประกอบ)  มีผลการประเมิน อยูในระดับดมีาก 
4.55 คะแนน  หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. มผีลการประเมิน อยูในระดับดี  4.78  คะแนน  และจากผลการ
ประเมินทุกองคประกอบ  อยูในระดับดมีาก 4.56 คะแนน 
 

 
 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความเช่ียวชาญดานวิชาชีพ 
2. คณะฯ มีแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 
3. การใหบริการวิชาการแกสังคมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนตอชุมชน 
4. เปนแหลงเรียนรูดานการอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ัน 
5. มีการบรหิารจดัการงบประมาณอยางเปนระบบโปรงใสตรวจสอบได 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  จัดใหมีการประเมินแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพ่ือนําไปปรับปรุงกิจกรรมครั้งตอไป 
2.  พัฒนาการบูรณาการการใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพแกสังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
3.  การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนการใชจายเงิน 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการวิเคราะห ประเมินผลแผนกิจกรรมเพ่ือนําผลไปปรับปรุงครั้งตอไป 
 2.  ควรเสนองานวิจัยเพ่ือสามารถนํามาบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 
 3.  วางแผนการเบิกจายงบลงทุนเปนไปตามแผนการใชงายเงิน 
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กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระหวางวันท่ี  ๙ – ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะผูประเมินภายนอก คณะผูประเมินภายใน มทร.พระนคร 

๑. รศ.เท้ือน       ทองแกว  ประธาน  (๐๘๖-๘๘๘-๕๔๓๐) ๑. ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ (๐๘๙-๕๐๐-๔๗๑๘) 
๒. รศ.ดร.ดวงตา     สราญรมย      กรรมการ  (๐๘๑-๕๕๑-๙๘๔๗) ๒. ผศ.อรุณี     พึงวัฒนานุกูล (๐๘๑-๘๖๐-๓๒๘๐) 
๓. รศ.ดร.จงรักษ    แกวประสิทธิ์   กรรมการ   (๐๘๙-๐๖๘-๑๔๐๓) ๓. อาจารยฉันทนา  ปาปดถา (๐๙๐-๕๕๘-๒๐๑๙) 
๔. นายสุทธิศักดิ์     ทองคําดี        กรรมการ (๐๘๖-๐๒๐-๗๒๒๗) ๔. อาจารยประชา  พิจักขณา  (๐๘๑-๔๐๓-๗๕๔๖) 
๕. นางสาวศิโรรัตน   ตระกูลสถิตยม่ัน  เลขานุการ (๐๘๕-๙๑๗-๔๘๗๗) ๕. ผศ.เจิมสิริ     ศิริวงศพากร (๐๘๑-๖๘๔-๖๐๘๒) 
๖. ผศ.ลักขณา       จาตกานนท  กรรมการเสริม (๐๘๑-๘๑๓-๙๒๙๓)  
๗. นางจุฬาภรณ    ตันติประสงค   กรรมการเสริม (๐๘๙-๘๑๒-๑๗๕๙)  

 

โดยแบงคณะผูประเมินเปน ๕ ชุด  
ขอมูลประกอบ  

มทร.พระนคร ประกอบดวยวิทยาเขตเดิม ๕ แหง ไดแก วิทยาเขตเทเวศร, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์, วิทยาเขตพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี (กลุม ค๒)  โดยมี ๒ กลุมสาขาวิชาคือ กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานท่ี 
วันอาทิตยท่ี  ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินแบงงาน

รับผิดชอบและตรวจสอบเอกสาร (เฉพาะคณะกรรมการ
ประเมิน) 

หองรพีพัฒน  
ชั้น ๓ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
ผูบริหาร/หัวหนา
หนวยงาน ทุกทาน 

 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมรวมกับ มทร.พระนคร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. แนะนํากรรมการบริหาร มทร.พระนคร 

ประธานกรรมการประเมินแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจง
วัตถุประสงคการประเมิน 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ผูกํากับตัวบงชี้ 
และผูจัดเก็บขอมูลชี้แจงรายละเอียด 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณผูรับผดิชอบ    

รายตัวตัวบงชี ้(ตอ) 
หองรพีพัฒน 
ผูกํากับ/รายงาน ขอมูล
ระดับมหาวิทยาลัย 
(ผอ. สํานัก/สถาบัน/กอง  

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะกรรมการเขียน (ราง) สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร 
คณะกรรมการประชุมสรุปผล และวางแผนตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

วันจันทรท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมรวมกัน หองรพีพัฒน 

(ผูบริหารระดับ คณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยงาน (ดังตารางแนบ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยงาน (ตอ) (ดังตารางแนบ) หองรพีพัฒน 
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วัน/เวลา รายละเอียด สถานท่ี 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจําวัน (ผูบริหารระดับ คณะ/

สํานัก/สถาบัน/กอง) 
วันอังคารท่ี  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมรวมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และ

วางแผนการนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร 
หองรพีพัฒน  
ผูบริหาร/หัวหนา
หนวยงาน ทุกทาน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอผูบริหาร หองรพีพัฒน  

ช้ัน ๓ อาคารสํานักงาน
อธิการบด ี
ผูบริหาร/หัวหนา
หนวยงาน ทุกทาน 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผูประเมินใหขอสังเกตและซักถาม 
๑๖.๐๐ น. อธิการบดีกลาวปด 

* หมายเหตุ    หากมีปญหา/ขอซักถามติดตอ  รศ.เท้ือน    ทองแกว  (๐๘๖-๘๘๘-๕๔๓๐) ประธาน   
นางสาวศิโรรัตน   ตระกูลสถิตยม่ัน  เลขานุการ (๐๘๕-๙๑๗-๔๘๗๗) และสํานักประกันคุณภาพ  โทรศัพท/
โทรสาร  ๐-๒๒๘๑ – ๐๖๔๔   
 
คณะผูตรวจประเมินขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. หองทํางานของคณะผูตรวจประเมิน ๑ หอง  พรอมคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ จํานวน ๑ ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสารอางอิงเพ่ิมเติมแตละองคประกอบ  กําหนดผูรับผิดชอบและหนวยงานดูแลขอมูลใหพรอม

ในพ้ืนท่ีหนวยงาน และจัดเอกสารอางอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไวในหองทํางานของคณะ
ผูตรวจฯ 

3. ผูประสานงานและนําทางระหวางการตรวจเยี่ยม  ๒ ทาน 
4. นัดหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑ – ๓ ทาน , ผูบริหารมหาวิทยาลัย อยางนอย ๓ ทาน , อาจารย        

อายุงานตั้งแต ๕ ป ข้ึนไป  อยางนอย ๓ ทาน , อาจารย อายุงานไมถึง ๕ ป อยางนอย ๓ ทาน ,                  
สถานประกอบการ อยางนอย  ๓ แหง , ผูปกครองสาขาวิชาละ ๑ คน , ศิษยปจจุบันสาขาวิชาละ ๑ คน ,  
ศิษยเกาสาขาวิชาละ ๑ คน  และตัวแทนชุมชนอยางนอย ๕ คน  เพ่ือเขารับการสัมภาษณตามกําหนดการ
ขางตน 
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ตารางกําหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมหนวยงาน และสมัภาษณผูมสีวนไดสวนเสีย 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการ 

ชุดที ่ 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 - 
๑๘.๐๐ น. 

๑๘.๐๐ - 
๑๘.๓๐ น. 

๑๘.๓๐ – 
๒๐.๐๐ น. 

๑ ตรวจเยีย่มคณะวิศวกรรมศาสตร                                
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

สัม
ภา

ษณ
ผูม

ีสว
นไ

ดส
วน

เส
ีย 
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ูบร

ิหา
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 /
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ศ.
 /

 ศ
ิษย
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า)

 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

ตรวจเยีย่มคณะวิทยาศาสตรฯ                           
(หองประชุมคณะฯ)                            
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

สัม
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ษณ
ผูม

ีสว
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(ผ
ูบร

ิหา
รค

ณ
ะ 

/ 
อา

จา
รย

 /
 น

ศ.
 /

 ศ
ิษย

เก
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รุป
ผล
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รร

มก
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๒ ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร                             
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ :คณบด ี

ตรวจเยีย่มคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ                             
(หองประชุมคณะฯ)                               
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

๓ ตรวจเยีย่มคณะบริหารธุรกิจ                               
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

ตรวจเยีย่มคณะศลิปศาสตร                           
(หองประชุมคณะฯ)                            
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

๔ ตรวจเยีย่มคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ        
(หองประชุมคณะฯ)                                 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

ตรวจเยีย่มคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                               
(หองประชุมคณะฯ)                                   
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

๕ ตรวจเย่ียมคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน                                  
(หองประชุมคณะฯ)                                
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : คณบดี 

ตรวจเยีย่ม (หนวยงานสนับสนุน)                                
- สอ. / สสท. / สวท. / สวพ. 
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : ผอ.หนวยรับตรวจ 

สัมภาษณ  ๑. กรรมการสภาฯ/อธิการบดี /รอ
อธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี ๒. กรรมการสภา
วิชาการ / ตัวแทนชุมชน    ๓. คณบดี/ผอ.
สํานัก / สถาบัน / กอง  
รับผิดชอบ/เตรียมตอนรับ : ผอ.กก.  (หอง
รพีพัฒน ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี)                                                                                                                        

 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

๑ ตรวจคณะวิศวะฯ และวิทย ๓ ตรวจคณะบริหารฯ และศิลปศาสตร          ๕. ตรวจคณะสื่อสารฯ และหนวยงานสนับสนุน 

 
 - รศ.ดร.ดวงตา     สราญรมย      

 
 - นายสุทธิศักดิ์     ทองคําด ี  - รศ.เท้ือน    ทองแกว 

 
 - ผศ.อรณุี     พึงวัฒนานุกูล 

 
 - อาจารยประชา  พิจักขณา  - ผศ.ปราณี     ประวิชพราหมณ 

๒ ตรวจคณะคหกรรมฯ และสถาปตย ๔ ตรวจคณะสิ่งทอฯ และครุศาสตรฯ            -  ผศ.ลักขณา    จาตกานนท 

 
 - รศ.ดร.จงรักษ    แกวประสิทธ์ิ    

 
- นางสาวศิโรรัตน   ตระกูลสถิตยมัน่ -  นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค 

 
- อาจารยฉันทนา  ปาปดถา 

 
- ผศ.เจมิสริิ     ศิริวงศพากร   
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