ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มทร.พระนคร ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนประเมิน

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 4 ข้อ
1,2,3,4,5,6,7 และ 8 ข้อ

1.1) (กระบวนการ)

SAR

กรรมการ

5

5

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา 3 ข้อ
1,2 และ 6 ข้อ
และบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
(ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)
(กระบวนการ)

5.00

5.00

5

2



หมายเหตุ

1

การประเมินตัวบ่งชี้นี้ พิจารณาจากการปฏิบัตจิ ริงของมหาวิทยาลัยช่วงที่ผ่านมา
เป็นพื้นฐาน เนื่องจากอธิการบดีครบวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2556 ในช่วงปีการศึกษา 2556 ที่เหลือเป็นช่วงของการสรรหา
อธิการบดี

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ
(ข 1) หลักสูตร (สกอ. 2.1)
ลักษณะของหลักสูตร
- หลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การบูรณาการรายวิชา/กิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อบรรลุปรัชญา/
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจุดเน้นของ
สถาบัน
- การปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา หรือเปิด
วิชาใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงของวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
- การเปิดรายวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามความสนใจ ความสมดุลของการเปิด
รายวิชา (รายวิชา ที่ให้ความรู้และทักษะ
ทั่วไปและวิชาที่ให้ความรู้และทักษะ
เฉพาะสาขา)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

- หลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมส่งเสริม
ให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัตแิ ละได้ลง
มือปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ตลอดจน
ผ่านการทากิจกรรมโครงงานในชั้นปี
สุดท้ายแต่ยังมีบางรายวิชาที่นักศึกษา
ได้รับโอกาสในการปฏิบัติไม่ทั่วถึงหรือ
เรียนรู้จากสไลด์เป็นหลัก
-การเปิดรายวิชาเลือกยังไม่
สามารถจัดได้ตามความสนใจ
กว้างขวาง/ทั่วถึง เนื่องจากความจา
กัดของอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ
การบริหารหลักสูตรนอกเวลา/นอกสถานที่
- การบริหารหลักสูตรนอกเวลาและนอก
สถานที่ตั้งเป็นมาตรฐานเดียวกับหลักสูตร
ในสถานที่ตั้ง

มีการบริหารหลักสูตรนอกที่ตั้ง 6
หลักสูตร มี 3 หลักสูตรที่จัดการสอน
ตามหลักสูตรที่ยังไม่ปรับ TQF ซึ่งมี
แผนการปิดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
1. ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ไม่ครบทุกหลักสูตร
2. ยังมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรไม่ครบทุกหลักสูตรและทุกรายวิชา

2.2 อาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญา ร้อยละ 4
เอก (สกอ. 2.2) (ก.พ.ร.56 4.2,
ก.พ.ร.57 3.2) (ปัจจัยนาเข้า)

(ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=2.895
เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.413)



2.41

2.41

2.3 อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
(ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)

167 X 100
600.50



2.32

2.32

ร้อยละ
30

ร้อยละ 27.81

(ปัจจัยนาเข้า)
2

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ
(ข2) อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(สกอ.2.2)
ความเหมาะสมของอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ยังมีจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
- อาจารย์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รอง
วิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และ/หรือคุมวิทยานิพนธ์
มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีผลงานวิจัย
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
- ลักษณะของผลงานวิจัยสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่สอน/คุมวิทยานิพนธ์
- คุณภาพผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์และการเผยแพร่ผลงาน

ผลการดาเนินงาน1

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.
2.4) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)(

3 ข้อ

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
1,2,3,4,5,6 และ 7 ข้อ


4 ข้อ

1,2,3,4,5,6 และ 7 ข้อ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ

5

5

5

5

กระบวนการ)

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(สกอ.2.5) (ก.พ.ร.56 4.2 ,ก.พ.ร.
57 3.2) (ปัจจัยนาเข้า)

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ.2.6) (ก.พ.ร.
56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)

4 ข้อ

1,3,4 และ 5 ข้อ





3

(กระบวนการ)

3

3

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
(ก) ความพร้อมด้านกายภาพ
(ก 1) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
ลักษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
- จานวนห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน
ห้องสมุด จานวนครุภัณฑ์ประจาอาคาร
ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการ
สอน (เพียงพอ เหมาะสม มีสภาพ
พร้อมใช้งาน สอดคล้องกับหลักสูตรที่
ผลิต)
- จานวนห้องปฏิบัตกิ ารสอดคล้องกับ
จุดเน้นของลักษณะของสาขาวิชาและ
วิสัยทัศน์หลักสูตร
- พื้นที่เพื่อการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ
(ข3) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ.2.6)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

มีจานวนห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน
ห้องสมุด ครุภัณฑ์ สื่อการสอนเพียงพอ
เหมาะสมกับหลักสูตร แต่ยังมีบางส่วนที่
ทันสมัยและพร้อมใช้งาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์และsoftwareทาให้
นักศึกษาบางส่วนต้องจัดหาใช้เอง หรือ
ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมี
- มีข้อจากัดในเรื่องพื้นที่ภายนอก
ห้องเรียนในการทากิจกรรม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการปรับปรุง
และขยายพื้นทีข่ ึ้น
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ
ความเหมาะสมและทันสมัยของสื่อวัสดุ
การเรียนการสอน
- หนังสือ ตารา วารสาร เอกสาร คู่มือการ
เรียน ฯลฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ศักยภาพของบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน/หลักสูตร
- มีบริการสอนเสริมนักศึกษาทั้งผู้เรียน
ปกติ ผู้ที่ปัญหาทางการเรียน และผู้ที่มี
ศักยภาพสูง
การประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังสะท้อนคุณภาพจริงของผู้เรียน
- วิธีประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
กรอบ TQF ทั้งการประเมินก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน
(รวมรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ
ด้วย)
- การประเมินผลข้อสอบ/เครื่องมือและ
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนและนาไปปรับปรุงสม่าเสมอ
- หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกันทั้ง
หลักสูตร
- การส่งเสริมการประเมินตนเองของ
ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
- การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนา
ผู้เรียนจากผลการประเมิน
ระบบและกลไกเพิ่มเติมกรณีการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- การทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

4

เหมาะสม

มีการจัดปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาเข้า
ใหม่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา
-ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนในมคอ 3 และ
5

-แต่จากการสัมภาษณ์อาจารย์และ
นักศึกษา อาจารย์มกี ารประเมินการ
สอนโดยใช้วธิ ีการทีห่ ลากหลาย และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประเมินผลตนเอง

อาจารย์มีการตรวจผลงาน ชิ้นงาน
นักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการทางานของนักศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ
และการสาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรครบถ้วน
- การให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาทั้งด้าน
การทาวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การ
เขียนรายงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่
- การตรวจสอบป้องกันการกระทาผิด
จรรยาบรรณนักวิจยั เช่น การลอก
เลียนงาน การบิดเบือนข้อมูล การยก
เมฆข้อมูล เป็นต้น
- คุณภาพวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์
จากวิทยานิพนธ์

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)
(ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)

3 ข้อ

1,2,3,4 และ 5 ข้อ



5

5

3 ข้อ

1,2,3,4 และ 5 ข้อ



5

5

ร้อยละ
80

1796 X 100 ร้อยละ 90.07



4.50

4.50

(กระบวนการ)

2.8 ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั
ให้กับนิสิต (สกอ.2.8) (ก.พ.ร.56
4.2 , ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต)
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี (สมศ.1) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.
57 3.2) (ผลผลิต)

1994

5

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
3 คะแนน ผลการประเมินจากความพึง

พอใจของนายจ้างที่มีตอ่ ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ TQF
เฉลี่ย 4.28 คะแนน
ร้อยละ
13.50 X ร้อยละ 54.56

0.1
100
55

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ (สมศ.2
(ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2))
(ผลผลิต)
2.11 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.3) (ก.พ.ร.56
4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต)
2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 4 คะแนน 1539.50
2.56
14) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)
600.50
(ผลผลิต)
2.13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ร้อยละ 85.48
บัณฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร.56 5,
ร้อยละ75
ก.พ.ร.57 4.1) (ผลผลิต)
2.14 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ
ร้อยละ 82
นิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ร้อยละ75
(ก.พ.ร.56 6, ก.พ.ร.57 4.2)
(ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ + ก.พ.ร.
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้
5 ข้อ
1,2,3,4,5,6 และ 7 ข้อ
คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ.3.1) (ก.พ.ร.56 4.3,
ก.พ.ร.57 3.3) (กระบวนการ)

คะแนนประเมิน
SAR

กรรมการ

4.28

4.28

4.91

4.91



2.14

2.14



5

5



4.40

4.40

4.09
4.05
4.14

3.72
3.80
3.93

5

5



หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

6

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
1,2,3,4,5 และ 6 ข้อ


3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
4 ข้อ
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
(ก.พ.ร.56 4.3, ก.พ.ร.57 3.3)
(กระบวนการ)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ.
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
5 ข้อ
1,2,3,4,5,6,7 และ 8 ข้อ
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์
(สกอ.4.1) (ก.พ.ร.56 4.4,ก.พ.ร.
57 3.4) (กระบวนการ)



คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ

5

5

5.00

5.00

5

5
รายละเอียดของการเก็บ
ข้อมูล
ภารกิจด้านการวิจยั
(ก) ความพร้อมด้าน
กายภาพ
(ก1) ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
ความพร้อมด้านกายภาพ
บรรยากาศและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการวิจยั
- การกาหนดภาระงาน
เหมาะสมและสมดุลทั้ง
การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ เพื่อให้
อาจารย์มเี วลาเพียงพอ
สาหรับการสร้าง
ผลงานวิจัย

7

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

1.ยังขาดการวิเคราะห์ภาระระหว่าง
การสอน การวิจัย และบริการทาง
วิชาการให้ชัดเจนในการนามาเป็น
แนวทางพัฒนาอาจารย์
2. ภาระการสอนมากกว่าเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยมาก (18 ชม.) ทาให้
เป็นอุปสรรค ต่อการทางานวิจัย
3. ด้านกายภาพ เช่น อาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัตกิ าร ในบางคณะ
ยังไม่เอื้อประโยชน์ตอ่ การทางาน
วิจัย

1. ควรสร้างทีม
วิจัยเฉพาะทาง
เพื่อแชร์ภาระงาน
2. ควรมีการ
สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรในการ
วิจัยร่วมกัน

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ
ภาระชั่วโมงการสอนของอาจารย์
ประจาปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1
ชั่วโมงสอนสูงสุด = 36 ชม.
ชั่วโมงสอนต่าสุด = 1 ชม.
ค่าเฉลี่ยชั่วโมงสอน = 16.53 ชม./คน
ภาคเรียนที่ 2
ชั่วโมงสอนสูงสุด = 36 ชม.
ชั่วโมงสอนต่าสุด = 1 ชม.
ค่าเฉลี่ยชั่วโมงสอน = 16.98 ชม./คน
(ภาระงานสอนไม่น้อย
กว่า 18 ชม./สัปดาห์)
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้าน
กายภาพดังนี้
- ห้องปฏิบัติการ จานวน 211 ห้อง
พื้นที1่ 7,388.14 ตร.ม.
- ห้องคอมพิวเตอร์ จานวน 55 ห้อง
พื้นที4่ ,618.35 ตร.ม.
- ห้องสมุด 6 ห้อง
พื้นที่ 2,494.40 ตร.ม.
(ก) ความพร้อมด้าน
วิชาการ
(ข1) ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
การเชื่อมโยงภารกิจการวิจยั
กับการสอน
- การจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยในรูปแบบ

8

มีนโยบายและแนวทางในการ
สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ โดยการจัดโครงการ

ควรมีการสร้าง
เครือข่ายกับ
ภายนอก เพื่อ

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ
ต่างๆ (การทาวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ การจัดสรรทุน
ผู้ช่วยวิจัย การจัดการเรียน
การสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
จากโครงการวิจัยของ
อาจารย์)

9

อบรม การจัดงบประมาณสนับสนุน สร้างผลงานและ
ตลอดจนการให้รางวัลกับอาจารย์ใน ประสบการณ์ด้าน
การดาเนินงาน
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการเชือ่ มโยงภาระ
กิจการวิจัยกับการสอนในบางคณะ
แต่ไม่ทั่วถึงและมีนอ้ ย อาจเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้เป็นนัก
ปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ
จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมเป็นทีม
วิจัยของอาจารย์
- จานวน 2 คณะ
ผลงานวิจัย 7 โครงการ
นักศึกษา 3 คน
2. เวทีนาเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
- นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม
จานวน 7 คณะ จานวน 68 ผลงาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมนาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการ
- นักศึกษาร่วมนาเสนอผลงาน
จานวน 5 คณะ จานวน 11 ผลงาน
4. ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่
กระบวนการเรียนการสอน
- มีการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียน
การสอน จานวน 3 คณะ
ผลงานวิจัย จานวน 5 โครงการ

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ


4.2 ระบบและกลไกจัดการ
3 ข้อ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.2) (ก.พ.ร.56
4.4 ,ก.พ.ร.57 3.4)
(กระบวนการ)
4.3 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และ
31.33
3.48 คะแนน
งานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
9
ประจ าและนั ก วิ จั ย (สกอ.4.3) 3 คะแนน
(ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4)
(ปัจจัยนาเข้า)
4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
22.56
2.51 คะแนน
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.
9
3 คะแนน
5) (ก.พ.ร.56 4.4,ก.พ.ร.57 3.4 )
(ผลผลิต)
4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ 103 X 100 ร้อยละ 17.15
ที่ น ามา ใช้ ป ระโยชน์ (สมศ.6)
12
600.50
(ก.พ.ร.56 4.4,ก.พ.ร.57 3.4)
(ผลผลิต)
4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการ ร้อยละ 11.75X100 ร้อยละ 1.96
รับรองคุณภาพ (สมศ.7) (ก.พ.ร.
10
600.50
56 4.4,ก.พ.ร.57 3.4) (ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ

5

5



3.48

3.48

จุดที่ควรพัฒนา : แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก
ข้อเสนอแนะ : กาหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการกับงาน
บริการวิชาการ



2.51

2.51

จุดที่ควรพัฒนา : จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ข้อเสนอแนะ : มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้อาจารย์ประจาสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ ตามความสามารถหรือเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล



4.29

4.29

จุดที่ควรพัฒนา : การนาผลงานวิจยั และสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ของบาง
หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานควรกาหนดเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของชุมชน



0.98

0.98

จุดที่ควรพัฒนา : จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาเร่งสร้างตาราเรียนหรือหนังสือ

5.00
3.54

5.00
3.54

10

จุดที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนาจานวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ข้อเสนอแนะ : แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการ
3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
ทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
(ก.พ.ร.56 4.5,ก.พ.ร.57 3.5)
(กระบวนการ)
5.2 กระบวนการบริการทาง
3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(สกอ.5.2) (ก.พ.ร.56 4.5,ก.พ.ร.57
3.5) (กระบวนการ)
5.3 ผลการนาความรู้และ
ร้อยละ 5 53 X 100 ร้อยละ 84.91
ประสบการณ์จากการให้บริการ
45
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
(สมศ.8) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57
3.5) (ผลผลิต)
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ.9) (ก.พ.ร.
56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5) (ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
3 ข้อ
1,2,3,4,5 และ 6 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
(ก.พ.ร.56 4.6, ก.พ.ร.57 3.6)
(กระบวนการ)

คะแนนประเมิน
SAR

กรรมการ



5

5



5

5



5

5



5

5

5.00
5.00

5.00
5.00

5

5



หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)
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ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ


6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 3 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
(ก.พ.ร.56 4.6, ก.พ.ร.57 3.6)
(ผลผลิต)
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง 3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
(ก.พ.ร.56 4.6, ก.พ.ร.57 3.6)
(ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและ 4 ข้อ
1,2,3,4,6 และ 7 ข้อ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)(ก.พ.ร.56 11,ก.พ.ร.57
7) (กระบวนการ)
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน 3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
เรียนรู้ (สกอ.7.2) (ก.พ.ร.56 11,
ก.พ.ร.57 7) (กระบวนการ)
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ 3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
(ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)
(กระบวนการ)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
4 ข้อ
1,2,3,4,5 และ 6 ข้อ
(สกอ.7.4) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.
57 7) (กระบวนการ)

คะแนนประเมิน
SAR

กรรมการ

5

5

5

5

5.00
5.00

5.00
5.00



5

4



5

5



5

5



5

5



หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)
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ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

7.5 การปฏิบตั ิตามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
(ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)
(ผลผลิต)
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น (สมศ.13)
(ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)
(ผลผลิต)

3 คะแนน

3 คะแนน

5 คะแนน

7.7 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3

0.858 ระดับ

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
4.27 คะแนน


(ก.พ.ร.56 9, ก.พ.ร.57 6)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ + ก.พ.ร.
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
4 ข้อ
1,2,3,4,5,6 และ 7 ข้อ
งบประมาณ (สกอ.8.1) (ก.พ.ร.56
10) (กระบวนการ)
8.2 ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ94 711658224.50 ร้อยละ 82.86
X 100
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
858877400
(ก.พ.ร.56 7.1, ก.พ.ร.57 5.4)
(ผลผลิต)
8.3 ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ76 70208596.45 ร้อยละ 37.84
X100
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
185563096
ลงทุน (ก.พ.ร.56 7.3, ก.พ.ร.57
5.1) (ผลผลิต)

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ

4.27

4.27



5

5



0.86

0.86

5.00
4.88
4.30

4.75
4.71
4.16



5

5



1

1



1

1
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เป็นผลการประเมินอธิการบดีที่ดารงตาแหน่งระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2555 - 14
สิงหาคม 2556 ซึ่งอธิการบดีท่านดังกล่าวครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2556 หลังจากนั้นเป็นช่วงการสรรหาอธิการบดีใหม่ โดยมีการแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนตลอดจนสิ้นปีการศึกษา แต่ไม่มีการประเมิน

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกปฏิบัติหน้าที่พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน แล้วให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแนวทางที่ดี

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
8.4 ร้อยละความสาเร็จของการเบิก ร้อยละ94 711658224.50 ร้อยละ 82.86

X
100
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
858877400
(ก.พ.ร.56 7.2.1 (6 เดือน) 7.2.2
(12 เดือน), ก.พ.ร. 57 5.2 (6
เดือน) 5.3 (12 เดือน)) (ผลผลิต)
8.5 ระดับความสาเร็จของการ
5 ระดับ

ระดับ 3
จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(ก.พ.ร.56 8) (ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. + ก.พ.ร.
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
4 ข้อ
1,2,3,4,6,7 และ 8 ข้อ

คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
(ก.พ.ร.56 12) (กระบวนการ)

3 คะแนน
9.2 ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
(สมศ.15) (ก.พ.ร.56 12) (ผลผลิต)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

101.21

4.40 คะแนน

คะแนนประเมิน
SAR

กรรมการ

1

1

5

5

5.00
2.60

5.00
2.60

5

4

4.62

4.40

5.00
4.81
4.42

4.00
4.20
4.28

23

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 - 9 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

14

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล
สกอ. 9.1 รายงานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/
สถาบัน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้นาผลการประเมินในปีที่
ผ่านมา จัดทาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
ทาให้ผลการประเมินปีนี้มีการพัฒนาขึ้น
แต่แผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าวยังขาด
เป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อให้เห็น
แนวโน้มของความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ.
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ. 16)
97.1.1 ผลการบริ ห าร
3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
สถาบั น ให้ เ กิ ด อั ต ลั ก ษณ์ (สมศ.
16.1) (ผลผลิต)
97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต 3 คะแนน
4.47 คะแนน
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ( ส ม ศ . 16.2)
(ผลผลิต)
97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17)
(ผลผลิต)
97.3 ผลการชี้ น า ป้อ งกั นหรื อ
แก้ ปั ญ หาของสั ง คมในด้ า นต่ า งๆ
(สมศ.18)
97.3.1 การชี้นา ป้องกัน
2 ข้อ
1,2,3 และ 4 ข้อ
หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน
สิ่งเสพติดภายในสถาบัน (สมศ.
18.1) (ผลผลิต)
97.3.2
ผลการชี้ น า
2 ข้อ
1,2,3 และ 4 ข้อ
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้าน การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการมาจากพระราชด าริ
ภายนอกสถาบั น (สมศ.18.2)(
ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 97 ตามเกณฑ์ สมศ.

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ



5

5



4.47

4.47



5

5



5

5



5

5

5.00

5.00
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ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
 = บรรลุ
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
98.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ร้อยละ 5,362x100 ร้อยละ 75.01
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
60
7,148
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด
3) (ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 98 ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.
องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
3 ดี (3D)(กระบวนการ)
99.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รียนตาม
2 ด้าน
3 ด้าน
นโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตน
คติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
(ผลผลิต)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 99
องค์ประกอบที่ 100 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
100.1 ระบบและกลไกพัฒนา
3 ข้อ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้
เป็นบัณฑิตนักปฏิบตั ิ

คะแนนประเมิน
SAR

กรรมการ

3.75

3.75

3.75

3.75



5

5



5

5

5.00

5.00



5

5



5

5



(กระบวนการ)

100.2 กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยี
เป็นฐาน (กระบวนการ)

3 ข้อ

1,2,3,4 และ 5 ข้อ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

16

ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ
1,2,3,4 และ 5 ข้อ


100.3 มีระบบและกลไกการสร้าง
3 ข้อ
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา (กระบวนการ)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 100
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบตามเกณฑ์ สกอ.
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ 1 – 9 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ 1 – 100 ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ + อัตลักษณ์+3D

คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)

SAR

กรรมการ

5

5

5.00
4.62
4.42
4.52

5.00
4.40
4.28
4.39
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