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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม)                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

ตารางสรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษษ 2557 ทุกหลักสูตร (53 หลักสตูร) 
 

คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินหลักสูตร  

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.12 
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.11 
3. อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ผา่น 0 (1.67) 
4. อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 1.71 
5. ประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ผ่าน 2.30 

รวม  8.24/5 = 1.65 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่าน 2.81 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา ผ่าน 2.83 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผ่าน 2.59 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 2.63 
5. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ผ่าน 2.40 
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่าน 2.38 
7. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสินค้าแฟช่ัน ผ่าน 2.61 
8. คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 2.87 

รวม  21.15/8 = 2.64 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3.26 
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสยีง ผ่าน 3.21 
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย ผ่าน 3.16 
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ผ่าน 2.96 

รวม  12.59/4 = 3.15 
4. คณะบริหารธุรกิจ   
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ผ่าน 2.12 
2. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผ่าน 2.03 
3. บัญชีบัณฑิต ผ่าน 2.82 
4. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 2.57 
5. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 2.09 
6. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน ผ่าน 2.35 
7. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผ่าน 2.57 
8. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 2.54 
9. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ ผ่าน 2.10 

รวม ผ่าน 21.19/9 = 2.35 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1. วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  2.10 
2. วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  2.89 
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คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินหลักสูตร  

3. วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม  2.85 
รวม  7.84/3 = 2.61 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 1.46 
2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 2.49 
3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.30 
4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ผ่าน 2.99 
5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม ผ่าน 2.42 
6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ผ่าน 2.49 
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.25 
8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา ผ่าน 1.40 
9. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติเครื่องมือและแม่พิมพ์ ไม่ผา่น          0    (1.37) 
10. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ผ่าน 2.42 
11. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือและแม่พมิพ์ ไม่ผา่น           0    (1.53) 
12. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมเพื่อ 
      ความยั่งยืน 

ผ่าน 3.59 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 1.68 
รวม  25.49/13 = 1.96 

7. คณะศิลปศาสตร์   
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผ่าน 2.26 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่าน 2.21 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ผ่าน 2.27 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์ ผ่าน 2.38 

รวม  9.12/4 = 2.28 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
1.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน 3.38 
2.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ผ่าน 3.28 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่าน 2.88 

รวม  9.54/3 = 3.18 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ผ่าน 2.64 
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ ผ่าน 2.85 
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ผ่าน 2.53 
4. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ ผ่าน 2.82 

รวม ผ่าน 10.84/4 = 2.71 

                       รวม 53 หลักสูตร (ไม่ผ่าน 3 หลักสูตร)                         126/53 = 2.38 

 
 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 


