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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

1.บทสรุปผูบริหาร โดยคณะกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2557

1. บทนํา (ประวัติ สัณฐานโดยยอ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษากลุม ค2 เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง

หรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ท่ีเนนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนใน 2 กลุมสาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มีหลักสูตรท่ี เปดสอนในปการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญา
ตรี 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 1 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลก
อาชีพ” มีเปาหมายสูงสุดคือ มุงม่ันเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล

ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนนักศึกษารวมท้ังหมด 11,930 คน อาจารยรวมท้ังสิ้น 589 คน จําแนก
เปนอาจารย 427 คน ผูชวยศาสตราจารย 154 คน รองศาสตราจารย 7 คน และศาสตราจารย 1 คน

2. ผลการประเมินคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ.

ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ท่ี 3.69
คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3 และ 4 อยูในระดับดี
2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 และ 5 อยู ในระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1
(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I
(1.2, 1.3,

2.2)

P
(1.4, 1.5,
2.1, 3.1,

4.15.1, 5.3)

O
(1.1, 2.3,

5.2)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 2.11 4.00 2.38 2.92 พอใช
2 การวิจัย 3.88 5.00 3.02 3.97 ดี
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ - 4.00 3.45 3.82 ดี
รวม 2.70 4.43 2.95

ผลการประเมิน 3.69 ดี
* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรกํากับการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหผลการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอและทําผลงานวิชาการมากข้ึน
3. ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรกําหนดวัตถุประสงค ตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงค รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคลองกับแผนโดยมีการกําหนด
วัตถุประสงคและมีการประเมินตามวัตถุประสงคไดครบถวนและชัดเจน

4. ควรเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําใหมากข้ึน
5. ควรเพ่ิมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก โดยสนับสนุน สงเสริมหรือหาวิธีในการชวยใหอาจารยขอ

ทุนวิจัยภายนอก
6. ในการบริการวิชาการหลายคณะนําความรูความชํานาญไปตอยอด เพ่ือกอใหเกิดรายไดและการเผยแพร

ชื่อเสียงและความโดดเดนใหแกมหาวิทยาลัย
7. นําเทคโนโลยีเขามาชวยเสริมใหขอมูลสรรพคุณทางสมุนไพรใหเกิดแหลงเรียนรู เพ่ือใหเยาวชนและผูสนใจ

เขามาศึกษาเพ่ิมเติม
8. แมวามหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการจัดการความรูท่ีดีแลวก็ตาม แตมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใหดีข้ึนได

อีก โดยการศึกษาผลกระทบของการดําเนินงานท่ีมีตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ ใหชัดเจนเพ่ือ
ใชผลประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรู และชวยใหการลงทุนในเรื่องนี้ของมหาวิทยาลัยมีความ
คุมคายิ่งข้ึน

9. มหาวิทยาลัยดําเนินการท่ีหลากหลายและคอนขางครอบคลุมสอดคลองกับตัวบงชี้ แตขอมูลท่ีระบุใน
รายงานยังไมบงชี้ใหเห็นรองรอยการดําเนินงานท่ีชัดเจน มหาวิทยาลัยควรใหความรูและประสบการณใน
เรื่องนี้อยางตอเนื่อง

10. มหาวิทยาลัยมีสัดสวนขาราชการรอยละ 36 และมีแนวโนมลดลงทุกป โดยเฉพาะสายสนับสนุน (ซึ่งมี
สัดสวนเพียงรอยละ 13) ดังนั้น ระบบบริหารงานบุคคลท่ีเหมาะสมสามารถจูงใจใหบุคลากรอยูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เปนเรื่องท่ีจําเปนตองเรงพิจารณาดําเนินการ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอ
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
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2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ สกอ.
ประจําปการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันท่ี 23-24  กันยายน 2558
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3. บทนํา

1. สรุปขอมูลพื้นฐาน ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวันท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท่ี
เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนท้ัง  2 กลุมสาขาวิชา โดยกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 7 คณะวิชา และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี  2 คณะ
วิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
6. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร

2. สถานท่ีตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยู เลขท่ี 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

สภาวชิาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สาํนกังานตรวจสอบภายใน
ภายในภายใน

สาํนกังานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลงั
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพฒันานกัศึกษา
- กอง **
- กองวิเทศสมัพนัธ์**
- กองศิลปวฒันธรรม**
- สาํนกัประกนัคุณภาพ**
-

การศึกษา มทร. พระนคร
FM 90.75 MHz**

-

สถาบนัวิจยัและพฒันา

- สาํนกังานผูอ้าํนวยการ
- กลุ่มวิจยั
- กลุ่มบริการวิชาการ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- สาํนกังานผูอ้าํนวยการ
- กลุ่มวิชาการ
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล
- กลุ่มบณัฑิตศึกษา

ศูนยภ์าษา**

ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ**

ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด**

ศูนยส่์งเสริมก

ศูนยก์ารจดัการความรู้**

ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ (UBI)**
* หมายถึง
** อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล

คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ*

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

- สาํนกังานผูอ้าํนวยการ
- กลุ่มวิทยบริการ
- กลุ่มพฒันานวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษา
- กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ
- กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สาํนกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

สารสนเทศ
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3.    วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

: วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนาํดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”

A  Leading Technology University in Producing Professional Graduates

: พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานสากล
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต

และภาคบริการ
3. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
4. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

: 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   strives 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)
มุงม่ันเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล

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

: อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity

: เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ (University  for  Diverse  Careers)
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

4. วิธีการประเมิน (อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม)

4.1 การวางแผนและการประเมิน(กอน ระหวาง และหลังการตรวจเย่ียม)
การวางแผนการประเมิน

การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาท่ีจะเขาประเมิน โดยตก
ลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และเม่ือไดรับรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานแลว
คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามท่ีไดรับมอบหมายประธานไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน

การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียมคณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงคของ
การประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของ
หนวยงาน ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการประเมิน
ทราบและซักถาม
2. เยี่ยมชมคณะและหนวยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเก่ียวของ เยี่ยมชมหองสมุด
หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานท่ีของหนวยงาน
3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหนวยงานตามท่ีไดแจงลวงหนา
กรรมการบรหิาร กรรมการวชิาการ ผูแทนคณาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต
4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
และหนวยงานเทียบเทาในปท่ีผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ

การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม
1. เม่ือเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจําวันและทบทวน
แผนการเยี่ยมในวันตอไป
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเก่ียวของ รับทราบและรวมอภิปรายผล
การประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล
กําหนดใหกรรมการท่ีตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ

และตรวจเยี่ยมสถานท่ี (Site visit) จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุก
องคประกอบและทุกตัวบงชี้ และในการนําเสนอผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดง
ความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง
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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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5. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ สกอ. ประจําปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
เปาหมาย
ปการศึกษา

2557

SAR กรรมการ บรรลุ
เปาหมายผลดําเนินงาน คะแนน ผลดําเนินงาน คะแนน

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม
(ผลลัพธ)

3.55
คะแนน 2.38 คะแนน 2.38 2.38 คะแนน 2.38 

1.2 อาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก (ปจจัยนําเขา) รอยละ 20 รอยละ15.45 1.93 รอยละ15.45 1.93 

1.3 อาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ (ปจจัยนําเขา) รอยละ 25 รอยละ 27.50 2.29 รอยละ 27.50 2.29 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน)

6 ขอ
(ขอ 1,2,3,4,5,6) 5.00 6 ขอ

(ขอ 1,2,3,4,5,6) 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน)

6 ขอ
(ขอ 1,2,3,4,5,6) 5.00 3 ขอ

(ขอ 1,2,3) 3.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 3.32 2.92
องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน) 6 ขอ 5.00 6 ขอ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(ปจจัยนําเขา) 3 คะแนน 3.88

คะแนน 3.88 3.88
คะแนน 3.88 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (ผลลัพธ)

2.50
คะแนน

3.02
คะแนน 3.02 3.02 คะแนน 3.02 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 11.90/3
= 3.97

11.90/3
= 3.97

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
(กระบวนการ)

6 ขอ
(5 คะแนน) 6 ขอ 5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน) 7 ขอ 5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน (สกอ.5.2) (กพร.58ตชว.6)
(กระบวนการ)

7 ขอ
(5 คะแนน)

7 ขอ 5.00 7 ขอ 5.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
เปาหมาย
ปการศึกษา

2557

SAR กรรมการ บรรลุ
เปาหมายผลดําเนินงาน คะแนน ผลดําเนินงาน คะแนน

5.1.1 การพัฒนาแผน
5.1.2 การเงิน
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2)
(ผลลัพธ)

3.51
คะแนน

31.07/9
= 3.45 คะแนน 3.45 31.07/9

= 3.45 คะแนน 3.45 

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ (สกอ.5.3) (กระบวนการ)

4 ขอ
(4 คะแนน) 3 ขอ 3.00 3 ขอ 3.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 3.82 3.82
เฉลี่ยรวมองคประกอบท่ี 1 -5 3.84 3.69 ระดับดี

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ป.2)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,
1.3,2.2)

P
(1.4, 1.5,
2.1,3.1,4.1,

5.1,5.3)

O
(1.1,
2.3,5.2)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 5 2.11 4.00 2.38 2.92 พอใช
2 การวิจัย 3 3.88 5.00 3.02 3.97 ดี
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดมีาก
4 การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 3 - 4.00 3.45 3.82 ดี
รวม 13 3 7 3
ผลการประเมิน 3.69 ดี

*หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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5.3 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รายองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบณัฑิต

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
ไมมี ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คุณภาพหลักสูตร 1. ควรกํากับการบริหารหลักสูตรเพื่อใหผลการดําเนินการ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. การพัฒนาอาจารย 2. ควรสงเสริมและสนบัสนนุใหอาจารยศึกษาตอและทํา

ผลงานวชิาการมากข้ึน
3. แผนและกิจกรรมนักศึกษา 3. ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควร

กําหนดวัตถุประสงค ตัวบงชี้และคาเปาหมายที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมมี
ความสอดคลองกับแผนโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค
และมีการประเมินตามวัตถุประสงคไดครบถวนและ
ชัดเจน

องคประกอบที่  2 : การวิจัย

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
ไมมี ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํามีจาํนวนนอย 1. ควรเพิ่มผลงานทางวชิาการของอาจารยประจาํใหมาก

ข้ึน
2. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยภายนอกมีจํานวนนอย 2. ควรเพิ่มจํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยภายนอก โดย

สนับสนนุ สงเสริมหรือหาวิธีในการชวยใหอาจารยขอ
ทุนวิจัยภายนอก

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยัและการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
สงเสริมการสรางรายได กอใหเกิดความเขมแข็งและความ
ยั่งยืนของชุมชน

ในการบริการวิชาการหลายคณะนําความรูความชํานาญไป
ตอยอด เพื่อกอใหเกิดรายไดและการเผยแพรชื่อเสียงและ
ความโดดเดนใหแกมหาวิทยาลยั

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ไมมี ไมมี
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องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
มีการดําเนินการในการอนุรักษโบราณสถาน “เรือนหมอ
พร” จนไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน
ประจําป 2558 ซึ่งเปนที่ภาคภูมิใจของผูบริหาร และ
บุคลากร และนักศึกษา

นําเทคโนโลยีเขามาชวยเสริมใหขอมูลสรรพคุณทาง
สมุนไพรใหเกิดแหลงเรียนรู เพื่อใหเยาวชนและผูสนใจเขา
มาศึกษาเพิ่มเติม

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ไมมี ไมมี

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
1. ระบบและกระบวนการวางแผน 1. มหาวิทยาลยัมีระบบและการวางแผนที่ดี มีการทบทวน

แผนเปนระยะๆ บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
วางแผน สภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารมีการสื่อสาร
ระหวางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน

2. การจัดการความรู 2. มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการความรูที่มี
ประสิทธิภาพ หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัมีการ
ดําเนินการจัดการความรูอยางทัว่ถึง โดยมีการสงเสริม
สนับสนนุกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การเขียนรายงานการประกันคุณภาพ 1. มหาวิทยาลยัดําเนนิการที่หลากหลายและคอนขาง

ครอบคลุมสอดคลองกับตัวบงชี้ แตขอมูลที่ระบุใน
รายงาน ยังไมบงชี้ใหเห็นรองรอยการดําเนินงานที่
ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรใหความรูและประสบการณใน
เร่ืองนี้อยางตอเนื่อง

2. การจัดการความรู 2. แมวามหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการจัดการความรูที่ดี
แลวก็ตาม แตมหาวิทยาลัยสามารถจะพัฒนาใหดีข้ึนได
อีก โดยการศึกษาผลกระทบของการดําเนินงานที่มีตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ ใหชัดเจนเพื่อใชผล
ประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรู และชวยให
การลงทุนในเร่ืองนี้ของมหาวิทยาลัยมีความคุมคายิ่งข้ึน

3. การบริหารงานบุคคล 3. มหาวิทยาลยัมีสัดสวนขาราชการรอยละ 36 และมี
แนวโนมลดลงทุกป โดยเฉพาะสายสนบัสนุน (ซึ่งมี
สัดสวนเพียงรอยและ 13) ดังนัน้ ระบบบริหารงานบุคล
ที่เหมาะสม สามารถจูงใจใหบุคลากรอยูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง เปนเร่ืองที่จําเปนตองเรง
พิจารณาดาํเนินการ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั
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สรุปผลการตรวจเย่ียมพื้นท่ี

1. คําวา “มืออาชีพ” ในวิสัยทัศนหากคณบดีและบุคลากรในคณะเขาใจไมตรงกันจะสงผลและทําใหเกิด
ปญหาในการเดินไปสูเปาหมาย

2. วิธีการทบทวนแผนของสวนกลางมีวิธีดําเนินการท่ีแตกตางจากในระดับคณะบางคณะ
3. เปาหมายของมหาวิทยาลัยกําหนดใหสหกิจศึกษา 100% แตบริบทของบางคณะยังมีปญหาในการหา

แหลงปฏิบัติสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา เนื่องจากลักษณธของการทํางานในบางวิชาชีพ
4. ปญหาบุคลากรเขาออกบอย โดยเฉพาะกลุมลูกจางชั่วคราว เนื่องจากความไมม่ันคง ทําใหสงผลกระทบ

ตอความตอเนื่องในการทํางาน
5. การวิจัยในบางคณะ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณคอนขางมากแตสัดสวนผลงานวิจัยคอนขางนอย แต

บางคณะไดรับสนับสนุนงบประมาณคอนขางนองแตมีสัดสวนผลงานวิจัยมาก
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6. ภาคผนวก

6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
6.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
6.3 รายชื่อผูใหสัมภาษณ
6.4 บันทึกภาคสนาม
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6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
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6.2 กําหนดการตรวจป
ระเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ สกอ. ประจําปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันที่ 23 – 25 กันยายน  2558

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา (เฉพาะคณะกรรมการ) หองประชุมรพีพัฒน

ชั้น 3 อาคารสาํนักงาน
อธิการบดี09.30 – 10.30 น.

- ผูบริหารสถาบัน กลาวตอนรับและแนะนําผูบริหาร มทร.พระนคร และ
บรรยายแนะนําบริบทของสถาบัน
- ประธานกรรมการฯ กลาววัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ และกลาวแนะนาํคณะกรรมการ

10.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง 1
-หองประชุมอินทนลิ 1

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 16.30 น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ (ตอ)

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง 1
-หองประชุมอินทนลิ 1

16.30 – 17.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมนิประจําวนั หองประชุมรพีพัฒน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ตรวจเย่ียมพ้ืนที่ 9 คณะ ดังรายละเอียดแนบ

วันศุกรที่ 25 กันยายน ๒๕๕๘
09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการผูประเมิน ประชมุยอย หองประชุมรพีพัฒน

09.30 – 10.45 น.

คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ สัมภาษณ
1. นายกสภา หรือ กรรมการสภาผูบริหาร
2. ผูบริหาร
3. อาจารย+บุคลากรสายสนบัสนุน
4. นักศึกษา+ศิษยเกา
5. ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการที่ใชบริการสถาบนั

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง 1
-หองประชุมอินทนลิ 1

10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ
คณะกรรมการผูประเมิน) หองประชุมรพีพัฒน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ
คณะกรรมการผูประเมิน) (ตอ) หองประชุมรพีพัฒน

14.00 – 15.00 น.

- คณะกรรมการกลาวรายงานสรุปผลการประเมิน
- คณะผูบริหารเขารับฟงผลการประเมินคุณภาพ
- อธิการบดีกลาวขอบคุณคณะกรรมการผูประเมิน,  ผูบริหาร ผูเก่ียวของ
และ กลาวปด การตรวจประเมินคุณภาพ

หองประชุมรพีพัฒน
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วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่
ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผอ.สํานักประกันคณุภาพ (061-3861803) เจนจิรา (086-7004408) สํานักประกันคุณภาพ 02-6653888 ตอ 6067

รายละเอียดการตรวจเย่ียมพื้นท่ี 9 คณะ วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 2558
กรรมการ

ชุดท่ี 09.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 – 14.30 น. 14.30 – 16.30 น.

1 คณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร

คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประชุมเพ่ือ
สรุปผลการประเมิน
ประจําวัน
(หองประชุม
รพีพัฒน)

2 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม

3
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
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6.3 รายช่ือผูใหสัมภาษณ

วันศุกร ท่ี 25 กันยายน 2558
กลุม
ท่ี ผูรับการสัมภาษณ คณะกรรมการตรวจ สถานท่ี

1
2

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3

เวลา 09.30 – 10.45
3
4

อาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน

รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย
ดร.เอกธิป  สุขวารี

หองประชุมอินทนิล ชั้น 5
เวลา 09.30 – 10.45 น.

5 สถานประกอบการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนยี  จะสุวรรณ หองประชุมบัวมวง 2 ชั้น 4 (กบ.)
เวลา 09.30 – 10.45 น.

6
7

ศิษยเกา
ศิษยปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4

เวลา 09.30 – 10.45 น.

รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง

1 คุณวิชา  จุยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ
2 คุณฉวีวรรณ  สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ
3 คุณชุมพล  เท่ียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ

รายช่ือผูบริหารมหาวิทยาลัย
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง

1 รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท อธิการบดี
2 นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
3 ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
4 นางจุฬาภรณ ตันติประสงค รองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันสิร ิประเสริฐทรัพย รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
6 ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ สวุรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
7 ผูชวยศาสตราจารยนิวัตร จารวุาระกูล รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ผูชวยศาสตราจารยรัมภา สุวรรณพฤกษ รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
9 รองศาสตราจารยวิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝายสื่อสารและภาพลักษณองคกร

รายช่ืออาจารย
ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา คณะวิชา

1 ดร.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
2 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีเรือ

ตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

3 อาจารยดุริยางค  คมขํา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4 อาจารยนิพล แกนโกมล การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
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รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ รายช่ือ สังกัด

1 นางนงลักษณ  ทองนาค กองบริหารงานบุคคล
2 นางสาวอรวรรณ  ศิริพราหมณกุล กองคลัง
3 นางสาวจิราภรณ  พุมไสว กองนโยบายและแผน
4 นางสาวมัลลิกา  วีระสัย กองพัฒนานักศึกษา

รายช่ือสถานประกอบการ
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง สถานท่ีทํางาน

1 คุณชยานันท  คุณาไทย รองกรรมการบริหารแผนกทรัพยากร
บุคคล

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชื
จํากัด

2 คุณรัฐพงศ  กาพยเกิด ผูบริหาร บริษัท รัฐพงศการบัญชีและ
กฎหมาย จํากัด

3 คุณธนธัญ  การสมพรต หองเสื้อ บีวิช

4 คุณนิรุต  ลอจิตติกุล รองผูอํานวยการฝาย ฝายปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

รายช่ือศิษยเกา
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง สถานท่ีทํางาน คณะวิชา

1 นายกวิณภพ  ปรีดี กรรมการผูจัดการ บริษัท จีเอสไอเอ รัสติคา
สอบบัญชี จํากัด คณะบริหารธุรกิจ

2 นายวัชระพงค หัวหนาแผนกตรวจสอบ
ภายใน

บริษัท สยามแกส แอนด
ปโตรเคมีคัลส จํากัด
(มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ

3 นายปยพงศ  ฉิมธง พนักงานบัญชีและธุรกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิ
อาจารยจําเนียร  สาระนาค คณะบริหารธุรกิจ

4 นายปรณัฐ  นุตเวช ชางแพทเทิรน บริษัท Cenplusone
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
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รายช่ือศิษยปจจุบัน
ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา คณะวิชา ช้ันป
1 นางสาวอริศรา  ธิติวรภัทรนันท การทองเท่ียว คณะศิลปศาสตร ชั้นปท่ี 1

2 นางสาวเนศธิดา  พรึงมณี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ชั้นปท่ี 2

3 นางสาวนุชปวีณพร  บุตรศรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ชั้นปท่ี 2

4 นายพลประวีณ  ชาลี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปท่ี 2

5 นายสรารักษ  กิจสวัสดิ์ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ชั้นปท่ี 3

6 นางสาวพลอยวรรณ  คุมภัย สาขาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ชั้นปท่ี 3

7 นายกฤติกร  คณาวิภาวุฒิ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร ชั้นปท่ี 4

8 นายนิธิโรจน  อัคคานนทพัฒน สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการ
ออกแบบ

ชั้นปท่ี 4
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รายงานตรวจประเมิน
ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา  2557

ระหวางวันท่ี 23-25  กันยายน  2558

รายช่ือคณะกรรมการผูประเมินภายนอก
ช่ือ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมินตัวบงช้ีท่ี

1. รศ.ดร.ไทย    ทิพยสุวรรณกุล ประธาน 5.1, 5.2, 5.3
2. รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย กรรมการ 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1
3. ผศ.ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ กรรมการ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
4. ดร.เอกธิป     สุขวารี กรรมการ 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1
5. ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย กรรมการและเลขานุการ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินภายใน
ช่ือ-นามสกุล

1. ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล
2. ดร.ฉันทนา  ปาปดถา
3. อาจารยพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน .-

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 53 หลักสูตร จําแนก
เปนระดับปริญญาตรีจํานวน  46  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท  5   หลักสูตร
และปริญญาเอก    1 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยูในระดับคุณภาพปานกลาง โดยมีคะแนน
เทากับ  2.38 และมีหลักสูตรไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.12
2. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.11
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไมผาน 0 (1.67)
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 1.71
5. ประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ผาน 2.30

รวม 8.24/5 = 1.65
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย ผาน 2.81
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา ผาน 2.83
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผาน 2.59
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ผาน 2.63
5. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ผาน 2.40
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผาน 2.38
7. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสินคาแฟช่ัน ผาน 2.61
8. คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 2.87

รวม 21.15/8 = 2.64
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ผาน 3.26
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสยีง ผาน 3.21
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย ผาน 3.16
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ผาน 2.96

รวม 12.59/4 = 3.15
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คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

4. คณะบริหารธุรกิจ
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ผาน 2.12
2. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผาน 2.03
3. บัญชีบัณฑิต ผาน 2.82
4. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ ผาน 2.57
5. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ผาน 2.09
6. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน ผาน 2.35
7. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผาน 2.57
8. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผาน 2.54
9. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ผาน 2.10

รวม ผาน 21.19/9 = 2.35
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2.10
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2.89
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 2.85

รวม 7.84/3 = 2.61
6. คณะวิศวกรรมศาสตร
1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 1.46
2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 2.49
3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.30
4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ผาน 2.99
5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม ผาน 2.42
6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ผาน 2.49
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผาน 2.25
8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบาํรุงรักษา ผาน 1.40
9. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติเครื่องมือและแมพิมพ ไมผาน 0    (1.37)
10. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ ผาน 2.42
11. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือและแมพิมพ ไมผาน 0    (1.53)
12. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมเพ่ือ

ความยั่งยืน
ผาน 3.59

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 1.68
รวม 25.49/13 = 1.96

7. คณะศิลปศาสตร
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ผาน 2.26
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 2.21
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ผาน 2.27
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ผาน 2.38

รวม 9.12/4 = 2.28



4

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผาน 3.38
2.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ผาน 3.28
3.สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ผาน 2.88

รวม 9.54/3 = 3.18
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา ผาน 2.64
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ ผาน 2.85
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ผาน 2.53
4. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑสิ่งทอ ผาน 2.82

รวม ผาน 10.84/4 = 2.71
รวม 53 หลักสูตร (ไมผาน 3 หลักสูตร) 126/53 = 2.38

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

สูตรการคํานวณ : เทากับ

คะแนนท่ีได =
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

=
126 2.38

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 53

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(คาเฉลี่ย)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3.55 2.38 2.38

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(คาเฉลี่ย)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3.55 2.38 2.38

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
................................................................................................ .......................................................
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี.้-
ขอมูลพื้นฐาน

(Common Data Set)
ปการศึกษา 2557

(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 589
- ปฏิบัติงานจริง 548
- ลาศึกษาตอ 41

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 91
รอยละของอาจารยประจําสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 15.45

สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

=
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 100 = 91 x 100 15.45
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด

(รวมลาศึกษาตอ)
589

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 5
= 15.45x5 1.93

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5

40

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย20 รอยละ 15.45 1.93
การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย20 รอยละ 15.45 1.93
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
................................................................................................ ........................................................
................................................................................................ .........................................................
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี.้-

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 589
- ปฏิบัติงานจริง 548
- ลาศึกษาตอ 41

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 427
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 154
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 7
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 27.50

สูตรการคํานวณ:
1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 100 = 162x100 27.50
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 589

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 5
= 27.50x5

=
2.29

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเตม็ 5

60

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย25 รอยละ 2.29
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

27.50
การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย25 รอยละ

27.50
2.29

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน:

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน: ขอ ปการศึกษา 2557 สถาบันไดดําเนินการดังนี้
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถสามารถขอรับบริการไดท้ังท่ีหนวยงานโดยตรงและชองทางอ่ืนๆ
ดังนี้

1. การขอรับบริการท่ีกลุมงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบดวยหนวยงานตางๆ
ท่ีใหบริการ ดังนี้

1.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการใหบริการดังนี้
1.1.1 การใหคําปรึกษาดานทหาร เชน การสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร การขอ

ผอนผัน   การขอผอนผัน การฝกภาคสนาม ฯลฯ
1.1.2 การใหบริการดานประกันอุบัติเหตุ
1.1.3 การใหบริการดานการักษาพยาบาลเบื้องตน และการใหคําแนะนําเรื่อง

สุขภาพอนามัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ
1.1.4 การใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษา

1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการใหบริการดังนี้
1.2.1 การใหคําปรึกษาทางดานอาชีพ
1.2.2 การศึกษาตอ
1.2.3 การใหคําปรึกษาเรื่องสวนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการชีวิต

1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการใหบริการดังนี้
1.3.1 ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา เชน สภานักศึกษา องคการ

นักศึกษา นักศึกษา ชมรม การเบิกจาย-คืนเงิน
2. การขอรับบริการผานชองทางตางๆ ท่ีกองพัฒนานักศึกษาจัดไวใหบริการ เชน เว็บไชด

กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือโทรศัพท  กองพัฒนานักศึกษามี
บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา มีการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว ทันสมัย และเขาถึงไดหลายชองทาง เชน เว็บไชดกอง
พัฒนานักศึกษา Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp โทรศัพทสายดวนใหคําปรึกษา
นักศึกษาสามารถรองเรียนเรื่องตางๆ ไดท่ี http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุมงานใน
สังกัดกองพัฒนานักศึกษาใหบริการนักศึกษา ดังนี้
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กก ตน เกณฑการประเมิน
2.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ใหบริการขอมูลขาวสารดานการขอผอนผัน

ทหาร ดานกองทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ., กรอ.) ดาน
การประกันอุบัติเหตุ การรักษาสุขภาพอนามัย

2.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดําเนินการเผยแพรขอมูลและขาวสารตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนสําหรับนักศึกษา ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เม่ือนักศึกษาไมสบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง
การเรียน การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว สวนตัว และสังคม โดยการรับฟง การสนับสนุนให
กําลังใจในการแกไขปญหา การใหขอมูลท่ีจําเปนแกผูขอรับคําปรึกษา การเสนอแนะแหลงขอมูล
การใหความชวยเหลือ รวมท้ังการสงตอผูมาขอรับคําปรึกษา และความชวยเหลือใหแก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งสามารถขอคําปรึกษาไดหลายชองทาง เชน เว็บไชดกองพัฒนา
นักศึกษา Facebookงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และโทรศัพทสายดวนกองพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเปนผูตอบคําถาม

2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ใหบริการขอมูลขาวสารดานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็บไชดกองพัฒนานักศึกษา Facebookงานกิจกรรมนักศึกษา
จัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเผยแพรการดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละเดือน และ
จดหมายชาวของ กองพัฒนานกัศึกษา

2.4 งานสงเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ใหบริการขอมูลขาวสารท้ังทางดานวินัย
นักศึกษา เพ่ือชวยใหนักศึกษาใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางปกติสุข โดยการเผยแพรความรู
ระเบียบท่ีนักศึกษาควรทราบ

3. กองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา โดยมีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการจัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป 2557 เพ่ือใหขอมูลความรูเก่ียวกับการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การใหบริการดานตางๆ ในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย อันจะสงผลตอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศีกษาของนักศึกษา ตลอดจนการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข และ
ประสบความสําเร็จ โดยการจัดทําคูมือนักศึกษาแจกในวันปฐมนิเทศ และคณะตางๆ ไดมีการ
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาดานการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา

ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ใหแกนักศึกษาท่ีจะ
สําเร็จการศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูสําเร็จการศึกษาในการเขาสูโลกอาชีพ
อยางม่ันใจ และเปนการกระตุนใหแกผูสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีตอการประกอบอาชีพอยาง
มีจรรยาบรรณและพรอมท่ีจะรับใชสังคม ซึ่งมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับอาชีพ การรับ
สมัครงาน การสัมภาษณ จัดเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และมีการแจกคูมือคูมือปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 ใหแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตไดทราบขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ซึ่งมีรายละเอียดท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เชน เสนทางสูอาชีพ วิธีการ
สรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน ทักษะท่ีตองเตรียมใหพรอมกอนการทํางาน
รายชื่อสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมตัวสมัครงาน และท่ีอยูสํานักงาน
จัดหางานตางๆ รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
ในปการศึกษา 2557 ดังนี้
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กก ตน เกณฑการประเมิน
3.1 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเรื่องการประกันสังคมสูสถานศึกษา

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูเรื่องการประกันสังคมกอนเขาสูตลาดแรงงาน เม่ือวันท่ี 26 กันยายน
2557 ณ หองประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง 9 คณะ ท่ีสนใจเขา
รวมรับฟง

3.2 กิจกรรมแนะแนวเตรียมความพรอมเพ่ือการสมัครงาน โดยใหความรู เรื่อง เด็ก
จบใหมเริ่มหางานอยางไรดี วิธีการเขียนเรซูเมอยางไรใหเขาตา สัมภาษณอยางไรใหไดงาน เม่ือ
วันท่ี 14 เมษายน 2557 ณ หองประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง
9 คณะ ท่ีสนใจเขารวม

3.3 โครงการ The First Jobber เปนการเตรียมบุคลิกภาพ เตรียมภาพลักษณสู
ความสําเร็จ เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง 9 คณะ ท่ีสนใจเขารวมรับฟง

3.4 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสใหแก
นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาไดเรียบรูกระบวนการ วิธีการ
สมัครงาน การรับสัมภาษณ เขาทํางาน รวมท้ังใหตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรท่ีสถาน
ประกอบการตองการ และมีการฝกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเขารวมงาน จํานวน 131 บริษัท จัด
เม่ือวันท่ี 23-24 เมษายน 2558 ณ บริเวณชั้นลางอาคารพรอมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พ
ระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ จํานวน 131 บริษัท
- การสาธิตและฝกอาชีพอิสระ อาทิ เชน การจัดการเขาชอดอกไมในเทศกาลตางๆ

การทํา กระเปาเดโคพาจ การทําลิปปาลม ฯลฯ
- การทดสอบความถนัดดานอาชีพ
- การใหคําปรึกษา ในการเปนผูประกอบการ
- การข้ึนทะเบียนผูสมัครงาน
- การเขียน Super Resume

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา

2.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาหลาย
โครงการ/กิจกรรม จํานวน 26 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส”ครั้งท่ี 9
2) โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “นนทรี

เกมส” ครั้งท่ี 42
3) โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส”
4) โค ร งก า ร เข า ร ว ม ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ าห ม าก ล อ ม Asian University Go

Tournament 2014 และการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี
19

5) โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส”
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กก ตน เกณฑการประเมิน
6) โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา มทร.พระนคร
7) โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ืออบรมใหความรูและสงเสริมสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษา
8) โครงการพัฒนาและสงเสริความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”

ปงบประมาณ 2558 (การฝกอบรมภายในประเทศ)
9) โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพติด

ในสถานศึกษา
10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ (ภายใน) มทร.พ

ระนคร
11) โครงการคายผูนํานักศึกษา มทร.พระนคร เพ่ือกาวสูทศวรรษท่ี 2
12) โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนําในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
13) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
14) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
15) โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุนท่ี

10 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ)
16) กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมกุมารี
17) โครงการราชมงคลหัวใจสิงห ครั้งท่ี 2
18) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนํานักศึกษาจัดกิจกรรมรับนองเชิง

สรางสรรค
19) โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษา ในศตวรรษท่ี 21
20) โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี
21) โครงการวันปยมหาราช
22) โครงการ 5 ธันวา มหาราช
23) โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา
24) โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2557
25) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
26) โครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ

2.2 กองพัฒนานักศึกษา มีการประชาสัมพันธแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา โดยการทําบันทึกแจงไปยังคณะใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดทราบ และมีการ
ประชาสัมพันธผาน   เว็บไชดกองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/

1. แหลงงานเต็มเวลา จํานวน 15 บริษัท อาทิ เชน บริษัทแอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), บริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จํากัด
เปนตน

2. แหลงงานนอกเวลา จํานวน 3 หนวยงาน คือ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด, งานนัดพบ
แรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และงาน “Tu Job Fair 2558
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  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการ เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษา ในการเขาสูโลกอาชีพอยางม่ันใจ ดังนี้

1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมใหแกผูสําเร็จการศึกษาในการเขาสูโลกอาชีพอยางม่ันใจ และเปนการกระตุนใหแกผูสําเร็จ
การศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีตอการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณและพรอมท่ีจะรับใชสังคม ซึ่ง
มีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ จัดเม่ือวันท่ี 23
เมษายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

2) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสใหแกนักศึกษา
ในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาไดเรียบรูกระบวนการ วิธีการสมัครงาน
การรับสัมภาษณเขาทํางาน รวมท้ังใหตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรท่ีสถานประกอบการตองการ
และมีการฝกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทมารับสมัครงาน จํานวน 131 บริษัท จัดเม่ือวันท่ี 23-24
เมษายน 2558   ณ บริเวณชั้นลางอาคารพรอมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

3) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษางานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูรอน/2557
จัดเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม B 601 ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.พ
ระนคร โดยมีการรับฟงคําชี้แนะจากอาจารยนิเทศและพ่ีเลี้ยงจากหนวยงาน สถานประกอบการ
ตางๆ ท่ีนักศึกษาไดเลือกไปฝกประสบการณวิชาชีพฯ และมีการสรุปผลฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ของนักศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับนักศึกษา

4) โครงการใหความรูและสงเสริมดานสหกิจศึกษาสูสากล เพ่ือเตรียมความพรอมให
นักศึกษากอนออกไปทํางานในสถานประกอบการ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษา
ใหแกนักศึกษา โดยแบงโครงการเปน 2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2558
และระยะท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 29  กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระ
นคร

5) มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอนเขาสู
ตลาดแรงงาน อาทิเชน

โครงการ The First Jobber เตรียมบุคลิก เติมภาพลักษณ  สูความสําเร็จ โดยการ
บรรยายและความรูเชิงทฤษฎีจากวิทยากร เพ่ือใหความรูแกนักศึกษา ในเรื่องความสําคัญของ
การสรางบุคลิกภาพและการเติมภาพลักษณในมุมมองใหมเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รวมท้ังเปนประโยชนกับนักศึกษาท่ีกําลังจะกาวเขาสูโลกของการทํางาน การรับสมัคร/การ
สัมภาษณงาน

โครงการเผยแพรความรูเรื่องการประกันสังคมสูสถานศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษาใหมีความรูเรื่องการประกันสังคมแกอนเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือใหนักศึกษา
ไดรับความรูถึงหนาท่ีพึงปฏิบัติ และสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับจากการเปนผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมตลอดจนการใชสิทธิไดอยางถูกตอง
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  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม โดย

มีผลการประเมินในขอ 1-3 โดยมีคาประเมิน ดงันี้
1. มีการจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน มีคาผลการประเมินเฉลี่ย 4.46
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีคาผลการประเมินเฉลี่ย 4.50
3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีคา

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.35
  5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผล

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 วันพฤหัสบดี
ท่ี 23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการดี (กพศ.1.4-5-01)
ดังนี้

1. การจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในสถาบัน มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ขอเสนอแนะ
1. อยากใหหองน้าํมีความสะอาดมากกวานี้ และควรมีทุกชั้นของตึก 10
2. ระบบอินเตอรเน็ตและการทํางานระบบทะเบียนควรปรับปรุง 2
3. ควรมีโตะ เกาอ้ีสาํหรับใหนักศึกษานั่งพักผอนมากกวานี้ 7
4. การเก็บจานในโรงอาหาร ควรใหนักศึกษาเก็บเอง 1
5. นาจะเปดหองสมุดใหเร็วกวาปกติ ในชวงเวลาสอบ 1
6. ควรจัดสภาพแวดลอม ทัศนียภาพใหมีความปลอดโปรงเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 3
7. ควรปรับปรุงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีฝายทะเบียน เรื่องคําพูดจา 4
8. งานทะเบียนทํางานไมเปนระบบ มีปญหาบอย ไมคอยใหคําแนะนาํ 1
9. ควรกระจาย WIFI ใหท่ัวมหาวิทยาลัย 6
10. ไมมีสถานท่ีออกกําลังกาย 6
11. มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษนอกมหาวิทยาลัยนอยเกินไป 1
12. ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรใหอัพเดทอยูเสมอ 1
13. ศูนยโชติเวชไมมีหองพยาบาล 3
14. ควรปรับปรุงสนามฟุตซอล และเปดใหใชบริการตลอดเวลา 1

แนวทางแกไข
- ขอเสนอแนะท่ีนักศึกษาไดเสนอมาท้ังหมดจะนําเสนอท่ีประชุมผูบริหารทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารรับทราบปญหา และพิจารณาแนวทางแกไข
- มหาวิทยาลัยไดจัดซื้อโตะ เกาอ้ี เพ่ิมเติม ใหนักศึกษาไปแลว
- มหาวิทยาลัยอยูในระหวางดําเนินการวางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายให
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ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาจางเหมาบุคลากรผูใหบริการ เพ่ือใหบริการแก
นักศึกษาท้ัง 4 ศูนย โดยจะเริ่มใหบริการครบทุกพ้ืนท่ี ในวันท่ี 1 ต.ค. 58

2. การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค
- ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการไมเพียงพอ สงผลใหการศึกษาดูงานไมเปนไปตาม

แผนงาน
- งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการไมเพียงพอ
แนวทางแกไข
- ผูควบคุมควรเนนย้ําเรื่องการตรงเวลาของนักศึกษาท่ีอาจมีผลตอการบริการจัด

กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผน
- กําหนดการอาจจัดกระชั้นชิดควรบริหารจัดการวางแผนใหชวงเวลาไมกระกระชั้นชิด

มากเกินไป
- งบประมาณท่ีไดรับไม เพียงพอจึงเสนองานแผนและงบประมาณเสนอขอตั้ ง

งบประมาณโครงการดังกลาวเพ่ิมเติม ซี่งไดรับอนุมัติเพ่ิมในป 2559
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนํานักศึกษาจัดกิจกรรมรับนองเชิงสรางสรรค

เปนโครงการท่ีดีในการปลูกจิตสํานึกของรุนพีและรุนนอง เพ่ือใหรุนพ่ีมีความรู สรางทัศนคติใน
การจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนใหกับรุนนองท่ีเหมาะสม ไมลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลและเปน
กิจกรรมท่ีสรางสรรคเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนอง โดยไดดําเนินการจัด
ตอเนื่องเปนประจําทุกป อนุมัติใหใชเงินกิจกรรมนักศึกษาในการดําเนินการจัดโครงการ

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค
- แอรไมเย็น
- วิทยากรพูดไมคอยไดยิน
- ระบบเสียงดังเกินไป ทําใหผูประกอบการซักถามนักศึกษาไมคอยไดยิน
- บูธมีขนาดเล็กเกินไป วางเอกสารไดนอย
- จอมอนิเตอรเล็กไปทําใหมองไมคอยชัด
- เกาอ้ีนอยไป
- คนเยอะเกินไป
- เกาอ้ีนั่งไมสะดวกสบาย
- หองประชุมเล็กไป
แนวทางแกไข
- จัดเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแลระบบแอรและเครื่องเสียงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
- ใหมีการประกาศขาวสารเปนชวงๆ เพ่ือลดการใชเสียง ปรับระดับเสียงใหเบาลง
- วางแผนจัดดาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือขยายบูธไดมากข้ึน
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กก ตน เกณฑการประเมิน
  6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา

ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา
จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม  และคณะตางๆ ไดจัดโครงการกิจกรรม จํานวน 17 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาความรู เสริมทักษะ ท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “Adobe Photoshop
CS6” วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ชั้น 2 (ศูนยเทเวศร) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

2. สมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร  และมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสรางเครือขายสมาคม
ศิษยเกา มทร.พระนคร เพ่ือเพ่ือสรางความผูกพัน ระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และผูท่ีเก่ียวของในการ
พัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย และเปดโอกาสใหคณะกรรมการสมาคม
ศิษยเกา มทร.พระนคร ท้ังในอดีตและปจจุบัน ผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสมาคมศิษยเกา
พ้ืนท่ีเดิม ตลอดจนผูนํานักศึกษาในฐานะศิษยปจจุบัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ วันศุกรท่ี 22
พฤษภาคม 2558 ณ หองวิสุทธิกษัตริย ชั้น 6 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

3. คณะไดมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู เสริมทักษะ ท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพ
ได ใหกับศิษยเกา จํานวน 17 โครงการ เชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จํานวน 7 โครงการ
และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 โครงการ เปนตน

4. มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร http://alumni.rmutp.ac.th/
เพ่ือเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานและใหความรวมมือระหวางศิษยเกา นักศึกษา
ปจจุบัน และมหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน มหาวิทยาลยั และสังคมโดยรวม

มหาวิทยาลัยมีการแจงขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย
www.rmutp.ac.th แ ล ะ เว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ส ม า ค ม ศิ ษ ย เ ก า  ม ท ร .พ ร ะ น ค ร www.
alumni.rmutp.ac.th และมีการรวบรวมองคความรูตางๆ เพ่ือจัดทําเปนคลังความรูถายทอด
องคความรู  เพ่ือใช เปนแหลงจัดเก็บความรูและภู มิปญญา (Intellectual Capital) ของ
มหาวิทยาลัยฯ สําหรับใชพัฒนาเปนคลังสมอง ซึ่งศิษยเกาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและทันตอการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษยเกา สมัยท่ีเปนวิทยาเขตเดิม เชน
สมาคมศิษยเกาพณิชยการพระนคร สมาคมศิษยเกาโชติเวช สมาคมนักเรียนเกาชางกลพระนคร
เหนือ สมาคมศิษยเกาเทเวศร ชมรมครูผูปกครองและศิษยเกาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปนตน  โดย
แตละสมาคมมีชองทางการสื่อสารผานเว็บไซตสมาคม หรือ Facebook ของสมาคม เชน สมาคม
ศิษยเกาพณิชยการพระนคร ใช www.arpakorn.com เปนชองทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุย
เรื่องราวตางๆ ท้ังในอดีตและปจจุบัน พรอมท้ังใชเปนฐานขอมูลศิษยเกา
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การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงช้ี :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน:

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน: ขอ ในปการศึกษา 2557 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการจัดทําแผน

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 โดยจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 1/2557 โดยมีองคการ นักศึกษา สภานักศักษา เขารวมใน
การประชุมครั้งนี้ดวย เพ่ือระดมความคิดในการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา
2557 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมใหมีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรม ใหครบถวน
(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน

กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 10 โครงการ ไดแก

1.1. โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
ปงบประมาณ 2558 (การฝกอบรมภายในประเทศ) ระหวางวันท่ี 11 พ.ค. – 16 มิ.ย.58 ณ D-
Hall มทร.พระนคร เรือนไมชายคลอง จ.สมุทรสาคร วัดอินทราวิหาร พิพิธภัณฑสยามและ
นิทรรศนรัตนโกสินทร

1.2. โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุนท่ี
10 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ) ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 14-28 มิ.ย.58 ณ
วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8-15
ก.ค.57  ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1.3. โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประจําปการศึกษา
2557 ระหวางวันท่ี  23 - 25 มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิคาซา รีสอรท อําเภอพระนครศรีอ
ยุทธยา จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

1.4. โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเดน”
ประจําปการศึกษา 2556 วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพาณิชยการพระนคร

1.5. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ระหวางมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557 ระหวางวันท่ี 1 – 4 กันยายน พ.ศ.2557
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กก ตน เกณฑการประเมิน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

1.6. โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหวางวันท่ี 22 – 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ผึ่งหวาน รีสอรท  จังหวัดกาญจนบุรี

1.7. โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประจําปการศึกษา
2557ระหวางวันท่ี 23 - 25 มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิคาซา รีสอรท อําเภอพระนครศรีอ
ยุทธยา จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

1.8. โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและสารเสพ
ติดในสถานศึกษา ระหวาง วันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ 2558 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอรท
จังหวัดลพบุรี และวัดพระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี

1.9. โครงการคายผูนํานักศึกษา มทร.พระนคร เพ่ือกาวสูทศวรรษท่ี 2 ระหวางวันท่ี 24-
26 มิ.ย.58  ณ สวนผึ้ง @ สปา จ.ราชบุรี

1.10.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนําในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ระหวางวันท่ี  26-28 พ.ค.58 ณ อิงธาร รีสอรท จ.นครนายก

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ

ไดแก
2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส” ครั้งท่ี 9

ดํ า เนิ น โครงการระหว า งวัน ท่ี  25  ตุ ล าคม – 1 พฤศจิ กายน  2557  ณ  สนาม กีฬ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต) จ.ปทุมธานี

2.2 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “นนทรีเกมส”
ครั้งท่ี 42 ดําเนินการรอบคัดเลือก ระหวางวันท่ี 10-16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต) จ.ปทุมธานี รอบมหกรรม ระหวางวันท่ี 15-24 มกราคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

2.3 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 7 – 14 กุมภาพันธ 2558
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) จ.ปทุมธานี

2.4 โครงการกีฬาภายนอก
- กิจกรรมการเขารวมการแขงขันหมากลอม Asian University Go Tournament

2014 และการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 19 ดําเนิน
โครงการระหวางวันท่ี 13 – 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย

- กิจกรรมสมัครเขารวมการแขงขันฟุตซอล “CADENZA” ซอลมินิ ยู-ลีก 2015 ระหวาง
วันท่ี  18 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม/ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ/มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

- โครงการเขารวมการแขงขันเซปกตะกรอเมืองพัทยา ชิงถวยพระราชทานพระเจาว
รวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีฯ ระหวางวันท่ี 15-17 ส.ค. 57 ณ อาคารพลศึกษา รร.
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
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กก ตน เกณฑการประเมิน
- โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ระหวางเดือน พ.ค.-ก.ย.2557  ณ

สนามไทย-ญี่ปุน   ดินแดง
2.5 โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส” ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 7 – 14 กุมภาพันธ 2557 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต)   จ.ปทุมธานี

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือ

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ
3.1 โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานแหงชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3.2 โครงการราชมงคลหัวใจสิงห ครั้งท่ี 2 ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 20 – 22

มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบานหนองเกตุ ตําบลหนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี
3.3 โครงการสังคมแหงการเอ้ืออาทรเพ่ือเด็กพิการ “บานนนทภูมิ” เม่ือวันท่ี 27

กันยายน 2557 ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน 8 โครงการ
4.1 โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเดน”

ประจําปงบประมาณ 2557 ดําเนินโครงการวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมมงคลอาภา
1 ชั้น 3   คณะบริหารธุรกิจ

4.2 โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ดําเนินโครงการระหวาง
วันท่ี 23 – 25 มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิ คาซา รีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา

4.3 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
ปงบประมาณ 2558 “การฝกอบรมในประเทศ”

4.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ

4.5 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 ณ
หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และมณฑลพิธีทองสนามหลวง

4.6 โครงการวันปยมหาราช เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม และถวายพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงมา

4.7 โครงการ 5 ธันวามหาราช เม่ือวันท่ี 3 และ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และมณฑลพิธีทองสนามหลวง

4.8 โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2557 ดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม
2557   ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
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กก ตน เกณฑการประเมิน
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน
5 โครงการ

5.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
ปงบประมาณ 2558 “การฝกอบรมในประเทศ”

5.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”รุนท่ี
10 การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ

5.3 โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.
2557 ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพณิชยการพระนคร

5.4.โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ระหวางมหาวิทยาลัย ประจําป 2557 ระหวางวันท่ี 1 – 4 กันยายน พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

5.5 โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ดําเนินโครงการวันท่ี 9 กรกฎาคม
2557 ณ หองประชุม D-Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และวัดนรนารถสุนทริการาม

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา จํานวน 2 โครงการไดแก
1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ืออบรมใหความรูและสงเสริมสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินโครงการระหวางวัน ท่ี 1 – 4 กันยายน พ.ศ.2557 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มท
ร.พระนคร ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ อิงธาร รีสอรท นครนายก

  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

กองพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ นําผลการประเมินท่ีไดเขาท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป

  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและสรุปผล

ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2557 รวมทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 87.58 จากเปาหมายที่ตั ้งไว
รอยละ 85

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา นําผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
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การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 3 ขอ 3

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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องคประกอบท่ี 2  การวิจัย

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน:

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน: ขอ ในปการศึกษา 2557 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศปรากฏตามโครงสราง
การแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีขอมูลครอบคลุมขาวสารตางๆผานเว็ป
ไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th ดังนี้

1) ข อมูลด านแหล งทุนวิจัยและงานสร างสรรค ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยท้ังผลงานปจจุบันและ
ผลงานท่ีผานมา

3) ขอมูลดานแหลงเผยตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ัง
วารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

4) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ี
เก่ียวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค

นอกจากนี้ ยังมีการจัดใหมีฐานขอมูลระบบสืบคนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยผานเว็ปไซต
ของมหาวิทยาลัย

  2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครื่องมือ

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งาน สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)
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กก ตน เกณฑการประเมิน
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคโดยเนนนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันเนื่องดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ี ในประเด็น
ตอไปนี้

1) มีหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนจุดเนนของแต
ละคณะโดยแยกตามศูนย จํานวน 4 ศูนย ดังนี้

- หองปฏิบัติการ จํานวน 220 หอง พ้ืนท่ี 18,597.22 ตร.ม.
- หองคอมพิวเตอร จํานวน 45 หอง พ้ืนท่ี 4,067 ตร.ม.

2) มีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอกเพ่ือการ
ปฏิบัติงานดานการวิจัย เชน มรภ.กาญจนบุรี , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการในการใชงานโปรแกรมอักขราวิสุทธสําหรับการตรวจสอบรายงานการวิจัย
เปนตน

3) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหคําแนะนําในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย และ
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือประเมินขอเสนอการวิจัย

4) มีหองสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารท้ังในรูปของ
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส แยกตามศูนยซึ่งบริหารโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 4 ศูนย รวมหองสมุด 7 หอง พ้ืนท่ี 2,523.35 ตร.ม.

5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวกดานการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสรางสรรค เชน ขอมูลสารสนเทศดานแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก ขอมูล
สารสนเทศดานการตีพิมพเผยแพร หรือสารสนเทศฐานขอมูลแหลงอางอิงการวิจัย เปนตน

7) มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความรวมมือของเครือขาย 9
ราชมงคล ซึ่งเปนการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการชาติและระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
ทุกป

8) มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

  3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุบงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยและงาน

สรางสรรค ดังนี้
3.1 งบประมาณสนับสนุบทุนวิจัยสําหรับบุคลากรสายและบุคลากรสายสนับสนุน

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558
งบประมาณเงินรายจาย 26,090,600 บาท 32,231,800 บาท
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 5,482,500 บาท 3,317,200 บาท
งบประมาณเงินรายไดคณะ 1,844,000 บาท 2,150,000 บาท
งบประมาณวิจัยสถาบัน 1,200,000 บาท 1,100,000 บาท

รวม 34,617,100 บาท 38,599,000 บาท
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กก ตน เกณฑการประเมิน
3.2 งบประมาณสนับสนุบทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา

แหลงงบเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558
งบประมาณสําหรับนักศึกษา 1,286,200 บาท 1,200,000

เชน 1) โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาเดินปาเอนกประสงคสําหรับนักทองเท่ียว
ของนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2) โครงการออกแบบเครื่องแตงกาย
รูปแบบสตรีตแวรโดยไดรับแรงบันดาลใจจากสิบสองนักษัตริย ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น 3) รถเข็นผูพิการไฟฟาแบบปรับระดับข้ึนและลงในแนวดิ่ง ของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เชน

1) สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
จํานวน 250,000 บาท

2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความรวมมือเครือขาย 9
ราชมงคล ระหวางวันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ จํานวน 700,000 บาท

3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสราง
สรรค จํานวน 866,125

4) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสราง
สรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด งบประมาณ 2,404,000
บาท

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน

ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย ผานกระบวนการท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย ดังนี้

1) มีการจัดกิจกรรมวิจัยสัญจรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานกับ
หนวยงานภายนอก ระหวางวันท่ี 17-19 มิถุนายน 2558

2) มีการอบรมใหความรูดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย
ระหวางวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2557 และการพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพใน ระดับชาติ ระหวางวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2558

2) มีการประชาสัมพันธและสงเขารวมอบรมดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอก
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการตกลงความรวมมือไว เชน เครือขายวิจัยประชาชื่น

3) มีการประชาสัม พันธ ให ความรู ด านจรรยาบรรณ ของนั กวิจัยและ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวของแกอาจารยและนักวิจัยผานเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา

4) มีการสรางขวัญและกําลังใจใหนักวิจัยอยางตอเนื่องทุกป โดยจัดกิจกรรม
เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน เพ่ือมอบรางวัลแกนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย
ดีเดน เชน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล
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กก ตน เกณฑการประเมิน
นักวิจัยดานการตีพิมพบทความวิจัย ,ดร.รัตนพล มงคงรัตนสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนตน
และหนวยงานท่ีมีการบริหารงานวิจัยดีเดน โดยมีการมอบรางวัลดังกลาวในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยของทุกป

  6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ ดังนี้
1) มีการประชาสัมพันธข้ันตอนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาผานเว็ป

ไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) มีการกําหนดผู รับผิดชอบงานดานทรัพยสินทางปญญาอยางชัดเจนตาม

โครงสรางการแบงสวนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3) มีการจัดทําระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา
4) มีการนําผลงานวิจัยผลงานสรางสรรคของอาจารย นักวิจัย จดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา จํานวน 6 ผลงาน ประกอบดวย
- ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1. กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตบล็อกเถากะลาปาลมน้ํามันผสมน้ํายางพารา
2. กรรมวิธีผลิตอิฐบล็กประสานมวลเบาหนาดินขาวผสมเศษกระดาษ

กลองนม
- ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

3. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากกามะพราวและเสนใยตน
ขาวโพด

4. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากากมะพราวและเสนใยขาวโพด
ท่ีใชแคลเซียมคลอไรดเปนสาเรงการกอตัว

5. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากกากมะพราวและเสนใย
ขาวโพดท่ีใชอลูมิเนียมซัลเฟตเปนสารเรงการกอตัว

6. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากกากมะพราวและเสนใยตน
ขาวโพดท่ีใชโซเดียมลิเกตเปนการเรงวการกอตัว

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน
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การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน

หมายเหตุ/ขอสังเกต
ควรเขียนรายละเอียดผลการดําเนินงานวิจันในภาพรวมของสถาบัน
ตัวอยางเชน งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ  จํานวน.....บาท

แบงเปน 1.)สนับสนุนงบ...............จํานวน..........บาท
2.)สนับสนุนประชุม      จํานวน........บาท
3.)สนับสนุนเสนอผลงาน จํานวน......บาท
4.)………………………

เปนตน
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดชองตัวบงช้ี: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คะแนนทีไ่ดในระดบัสถาบนั  เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ( เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหนวยงานวจิัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ

คะแนนท่ีได =
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย

จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) มีจาํนวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี.้-

ลําดับ หนวยงาน จํานวนเงิน
ภายใน

จํานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน จํานวนอาจารย
ประจํา

ท่ีปฎิบัติงานจริง

สัดสวน
จํานวนเงิน
สนับสนุนตอ
จํานวนอารย

คะแนน

1 คณะครุศาสตรฯ 2,069,200 - 2,069,200 38.00 54,452.63 4.54
2 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร
4,196,635 300,000 4,496,635 78.00 57,649.17 4.80

3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

385,000 - 385,000 30.00 12,833.33 1.07

4 คณะบริหารธุรกิจ 5,711,275 - 5,711,275 99.00 80,327.16 3.21
- กลุมสังคมศาสตร 5,506,925 - 5,506,925 87.00 63,297.99 5.00
-กลุมวิทยาศาสตรฯ 204,350 - 204,350 12.00 17,029.17 1.42

5 คณะวิทยาศาสตรฯ 3,312,305 1,614,000 4,926,305 64.00 76,973.52 5.00
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 12,337,900 2,003,100 14,341,000 106.00 135,292.45 5.00

7** คณะศลิปศาสตร 804,370 - 804,370 81.00 9,930.49 1.99
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 1,191,395 300,000 1,491,395 29.00 51,427.41 4.29
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 5,092,065 - 5,092,065 23.00 221,394.13 5.00

รวม 9 คณะ 35,100,145 4,217,100 39,317,245 548.00 700,280.29
34.90

9
=3.88

** หมายถึง กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3 คะแนน 3.88  คะแนน 3.88

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3 คะแนน 3.88  คะแนน 3.88

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร

คะแนนท่ีได ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน

(Common Data Set)
ปการศึกษา 2557

(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 43 80 31 100 71 120 87 33 24 589
- ปฏิบัติงานจริง 38 78 30 99 64 106 81 29 23 548
- ลาศึกษาตอ 5 2 1 1 7 14 6 4 1 41
จํานวนนักวิจัยท้ังหมด - - - - - - - - - -
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - -
- ลาศึกษาตอ - - - - - - - - - -
จํานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)

7 1 6 16 0 47 15 0 0 92

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40)

1 0 3 6 1 8 2 0 0 21

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
(0.40)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ท่ี

0 3 1 2 2 0 1 1 0 10
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2
(0.60)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมท่ี 1 (0.80)

1 1 5 4 1 1 0 0 0 13

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)

1 0 2 4 43 3 2 11 1 67

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว (1.00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)

0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ี
คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
(1.00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว (1.00)

0 0 0 0 1 0 2 0 0 4

ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานทางวิชาการ 3.60 2.80 10.00 14.00 48.40 16.40 8.40 11.60 1.00 116.20
จํานวนงานสรางสรรค
- งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
(0.20)

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน (0.40)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ (0.60)

0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม
(0.80)
งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค 0 0 0.20 0 0 0 0 0 3.60 3.80
รวมสรางสรรคและตีพิมพ

(ผลถวง)
3.60 2.80 10.20 14.00 48.40 16.40 8.40 11.60 4.60 120

สรุปผลการดําเนินงาน

หนวยงาน
จํานวน
ผลงาน
วิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

รวมคา
ถวง

น้ําหนัก

ผลรวมถวง นน.
ของผลงาน
วิชาการ

จํานวนอาจารยและ
นักวิจยัประจําท้ังหมด

รอยละของ
ผลรวมถวง

น้ําหนัก
คะแนน

1. คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 7 0.20 1.40 3.60 ปฏิบัติงานจริง 38.00 คน
ลาศึกษาตอ 5 คน
รวม 43.00 คน

8.37 1.40
1 0.40 0.40
1 0.80 0.80
1 1.00 1.00

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 0.20 0.20 2.80 ปฏิบัติงานจริง 78.00 คน
ลาศึกษาตอ 2 คน
รวม 80.00 คน

3.50 0.58
3 0.60 1.80
1 0.80 0.80

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 0.20 1.20 10.20 ปฏิบัติงานจริง 30 คน
ลาศึกษาตอ 1 คน
รวม 31 คน

32.90 4.95
3 0.40 1.20
1 0.60 0.60
5 0.80 4.00
2 1.00 2.00
1 1.00 1.00
1 0.20 0.20

4. คณะบริหารธุรกิจ 16 0.20 3.20 14.00 ปฏิบัติงานจริง 99 คน
ลาศึกษาตอ 1 คน
รวม 100 คน

14.00 2.98
6 0.40 2.40
2 0.60 1.20
4 0.80 3.20
4 1.00 4.00

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 0.40 0.40 48.40 ปฏิบัติงานจริง 64 คน
ลาศึกษาตอ 7 คน
รวม 71 คน

68.17 5.00
2 0.60 1.20
1 0.80 0.80
43 1.00 43.00
2 1.00 2.00
1 1.00 1.00

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 47 0.20 9.40 16.40 ปฏิบัติงาน 106.00 คน
ลาศึกษา 14 คน
รวม 120.00 คน

13.67 2.28
8 0.40 3.20
1 0.80 0.80
3 1.00 3.00
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

หนวยงาน
จํานวน
ผลงาน
วิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

รวมคา
ถวง

น้ําหนัก

ผลรวมถวง นน.
ของผลงาน
วิชาการ

จํานวนอาจารยและ
นักวิจยัประจําท้ังหมด

รอยละของ
ผลรวมถวง

น้ําหนัก
คะแนน

7. คณะศิลปศาสตร 15 0.20 3.00 8.40 ปฏิบัติงานจริง 81 คน
ลาศึกษาตอ 6 คน
รวม 87 คน

7.31 1.84
2 0.40 0.80
1 0.60 0.60
2 1.00 2.00
2 1.00 2.00

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 1 0.60 0.60 11.60 ปฏิบัติงานจริง 29 คน
ลาศึกษาตอ 4 คน
รวม 33 คน

35.15 5.0011 1.00 11.00

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 6 0.60 3.60 4.60 ปฏิบัติงานจริง 23 คน
ลาศึกษาตอ 1 คน
รวม 24 คน

19.17 3.19
1 1.00 1.00

รวม 9 คณะ 216 - 120 120 - 27.22
9

=3.02

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(คะแนน)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
2.50 3.02 คะแนน 3.02

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย2.50 3.02 คะแนน 3.02

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : การบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี:กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ (ขีด หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน)
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ

รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
1.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดชุมชนตามพื้นที่เปาหมายหลักของการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม โดยผานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ
เรื่องพิจารณา การกําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมสําหรับการจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2558 คือ กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
และมีพื้นที่รองในกลุมจังหวัดพื้นที่ใกลเคียงโดยถูกกําหนดขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของงานบริการวิชาการ ของมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

1.2 ทุกคณะมีการกําหนดชุมชน และสํารวจขอมูลความตองการของชุมชนเพื่อนํามา
จัดทําแผนวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมในหนวยงานระดับคณะ มีดังนี้

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดําเนินการในพื้นที่ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ดํา เน ินการในพื ้น ที ่ใกล เค ียง ได แก จ ังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดําเนินการในพื้นที่ใกลเคียง ไดแก จังหวัดสระบุรี
และกรุงเทพฯ

คณะบริหารธุรกิจ ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกลเคียง
ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก และพื้นที่ใกลเคียง
ไดแก จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้น ท่ี
ใกลเคียง ไดแก จังหวัดนนทบุรี
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กก ตน เกณฑการประเมิน
คณะศิลปศาสตร ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และ

พ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก กรุงเทพฯ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัดเพชรบุรี

และพ้ืนท่ีใกลเคียง กรุงเทพฯ และจังหวัดลําปาง
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัด

เพชรบุรี และพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง
  2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1

มหาวิทยาลัยและคณะไดรวบรวมขอมูลบริการวิชาการ โดยจัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําปการศึกษา 2557 (ปงบประมาณ 2558) ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2558 จากมหาวิทยาลัย และกํากับติดตามแผนบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการแก
สังคมที่กอใหเกิดรายได และการบริการท่ีสถาบันจัดเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชน มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ ซึ ่งมีตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการในโครงการ
ดังกลาว และไดอนุมัติแผนบริการวิชาการ ประจําป 2557 (ปงบประมาณ 2558) ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน

  3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏ
ชัดเจน

โดยในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแผน
บริการวิชาการ เพ่ือเปนแรงผลักดันการพัฒนาตนเองของชุมชน ดวยวิธีการถายทอดเทคโนโลยี
องคความรูตางๆสูชุมชน ซึ่งสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังกอใหเกิด
ระบบเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในชุมชน เชน ชุมชนมีรายไดตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน มีการสรางอาชีพใหม
ใหแกชุมชน เปนตน จนทําใหเกิดผลิตภัณฑชุมชนใหม สามารถยกลําดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยมีการนําไปใชใหการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาจาก
โครงการสรางนักประดิษฐหุนยนตจิ๋ว รุนท่ี 2 โครงการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 6
หลังจากอบรมแลวนักศึกษาสามารถมีแนวทางการประยุกตการทํากลไก โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม และโครงการฝกอบรมดานระบบ
เครื่องกัดซีเอ็นและเครื่องกลซีเอ็นซี หลังจากนักศึกษาท่ีมาฝกอบรม มีทักษะดานเครื่องกล
เพ่ิมข้ึนและสามารถคิดออกแบบการจัดชิ้นงานท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดดําเนินการใหความรูจนเกิดประโยชนตอชุมชน ไดแก
โครงการการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ินของกลุมวิสาหกิจแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถทําใหกลุมชุมชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีก
ท้ังกลุมวิสาหกิจแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับรางวัลมากมาย เชน
รางวัลชมเชยกลุมแมบานเกษตรกรดีเดน ระดับประเทศ ประจําป 2556  รางวัลท่ี 1 กลุมแมบาน
เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2555 และรางวัลชนะเลิศกลุมแมบานเกษตรกร ระดับ
เขต ประจําป 2554 กลุมชุมชนสามารถนําความรูไปตอยอดในการทําเปนอาชีพ เชน การทําน้ํา
ชาตนขาวออนสาลี ซึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดี และยังถายทอดความรูไปยังชุมชนในบริเวณ
ใกลเคียงมีการเผยแพรผานทางเฟสบุคhttps://www.facebook.com/กลุมแมบานเกษตรกร
สวนเกาแสน-310344229058728/timeline/?ref=ts ซึง่สามารถเขาไปหาขอมูลตางๆ
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กก ตน เกณฑการประเมิน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทําการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบาน

เกษตรกรอําเภอมวกเหล็ก (รานกุสุมา) เปาหมายที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3 ป โดย
เริ ่มตนตั ้งแตป  2556  ถ ึงป  2558 ซึ ่ง ได ทําการพัฒนาช ุมชนในดานสื ่อว ีด ิท ัศน เพื ่อ
ประชาสัมพันธชุมชนแมบานเกษตรเกษตรกรอําเภอมวกเหล็ก (รานกุสุมา) เผยแพรผานทาง
สื่อออนไลน (Facebook & Youtube) จนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง เชน การทําใหชุมชน
สามารถพัฒนาองคความรูในการจัดทําจนสามารถเปนเครือขายในการฝกอบรมอาชีพใหกับ
ชุมชนอ่ืนได รวมท้ังสามารถพัฒนาเปนแหลงศึกษาดูงานใหกับผูท่ีสนใจอีกดวย

คณะบริหารธุรกิจ ติดตามผลของชุมชนในการนําไปใชประโยชนในโครงการบูรณา
การงานวิจัยสูการบริการวิชาการชุมชน การจัดการโฮมสเตยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บานนาขุนแสน อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี พบวาผูเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดรับการอบรมไปประกอบอาชีพ โดย
ไดนําผลิตภัณฑท่ีจัดทําข้ึนไปจําหนาย ณ ตลาดนัดสีเขียวของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ใน
ทุกวันศุกรและวันท่ี 1 ของทุกเดือน ทําใหผูเขารวมโครงการมีอาชีพและรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑดังกลาว ทําใหกลุมประชาชนในชุมชุนตรอกถานนอกจากมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึนแลวยังมีการแบงงานกันทํา ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในชุมชน และ
เกิดการบูรณาการองคความรูจาการสอนของคณาจารยกับบทบาทการบริการวิชาการแก
สังคม และผลที่เกิดขึ้นคือ ชวยลดและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชุนตรอกถาน ซึ่ง
สอดรับกับนโยบายของเทศบาลเมืองสมุทรปราการที่เปนศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติดตามผลการนําไปใชประโยชนโครงการ การ
ประยุกตใชผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชํายอยสลายได เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25
เมษายน 2558  ณ ชุมชนบางมวง โดยมีผูเขาสนใจเขารวมอบรม 34 คน และไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี จากการประเมินของผูเขารวมโครงการมีความพ่ึงพอใจในดานประโยชนท่ีไดรับจาก
ความรูในเรื่องการอัดข้ึนรูปเปนกระถางเพาะชํามากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการถายทอดความรู
ของวิทยากรท่ีดูสนุกสนาน และเปนกันเอง สําหรับความพ่ึงพอใจในภาพรวมคิดเปนรอยละ
89.07 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีดี ซึ่งหลังจากมีการติดตามผลหลังโครงการ ไดพบวาชุมชนมีการนําไป
ผลิตกระถางเพาะชําเพ่ือใชเองในชุมชน และในอนาคตอาจนําไปทําเปนอาชีพเสริมสําหรับชุมชน
เนื่องจากมีการวางแผนเสนอของบประมาณจากหนวยงานของชุมชนในการพัฒนาเครื่องอัด
กระถางใหเปนระบบไฮดรอลิคเพ่ือลดแรงคน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาชีพ
ดวยวิทยาศาสตรสูชุมชน จัดข้ึนในวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน เปนโครงการท่ี
ฝกอบรมเก่ียวกับการนําสารสกัดจากมะหาดมาเปนสวนประกอบในการทําสบู มีผูสนใจเขารวม
อบรมจํานวน 32 คน และบุคลากรท่ีเปนตัวแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขารวม
จํานวน 4 คน รวมท้ังสิ้น 36 คน และผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ พบวา
ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในดานประโยชนจากการรับบริการมากท่ีสุด รองลงมาเปนดาน
การใหบริการของเจาหนาท่ี และความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการคิดเปนรอยละ 93.20 ซึ่ง
อยูในเกณฑดีมาก และทางชุมชนมีขอเสนอแนะวาอยากใหมีโครงการเชนนี้ตอเนื่อง โดยหลังจาก
โครงการไดมีการติดตามผลพบวามีผูเขาอบรมบางสวนไดนําความรูท่ีไดรับไดนําไปผลิตเปนของ



37

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กก ตน เกณฑการประเมิน
ชํารวยขายในงานตางๆ ท่ีวัดใกลเคียง

คณะวิศวกรรมศาสตร มีโครงการที่ทําใหเกิดประโยชนและติดตามนําความรูไปใช
ประโยชน ไดแก 1) โครงการการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐเครื่องยอยสลายฟาง
และอัดกอนฟางเพื่อเพ่ิมมูลคาของฟางท่ีเหลือใชหลังจากการอัดเรียบรอยสามารถนําไปขาย
ได 2) โครงการพัฒนาสวนทุเรียนดานระบบการจัดการน้ําในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี (โครงการ
บูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) มีการจัดการระบบน้ําในเขตสวนทุเรียน 3) โครงการระบบปองกันสวนผลไมจาก
น้ําเค็มในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ปริมาณน้ําเค็มท่ีเขามาในพ้ืนท่ีลดนอยลงโดยสามารถมีแนวคิด
การบริหารจัดการน้ํา 4) โครงการการซอมบํารุงเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและถายทอด
ความรูการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวแกชุมชนและนักวิชาการในจังหวัด
สุพรรณบุรี หลังจากอบรมแลวสามารถน้ํามันที่ใชแลวมาผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งลด
ตนทุนการซื้อน้ํามันได

คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการ ตอเนื ่องเปนเวลา 3 ป ตั ้งแต
ปงบประมาณ 2556-2558 ไดแกโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นที ่ที ่ลงไปจัดกิจกรรมอยางตอเนื ่อง คือ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดสงเสริมใหชุมชนมีทักษะทางดานภาษา โดย
ไดจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ือเปนการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไดไปบริการวิชาการโครงการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี ่ยง ณ กลุ มผาทอกอรัก
โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต ตําบลยางน้ํากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ทํา
ใหผลิตภัณฑของชุมชนไดมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจนไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) โดยหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ไดมีคุณภาพและมาตรฐานใหเกิด
ความเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดทําโครงบูรณาการแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ทําการพัฒนา
ชุมชนซึ ่งเป นกลุ มวิสาหกิจชุมชนผลิตภ ัณฑ เทศบาลอําเมืองชะอํา จังหวัด เพชรบุรี
เปาหมายท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3 ป โดยเริ่มตนตั้งแตป 2556 ถึงป 2558 ซึ่งทางคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยการพัฒนาชุมชนในดานผลิตภัณฑชุมชนบรรจุ
ภ ัณฑทองถิ่น เพิ ่มมูลคาให กับตัวผลิตภัณฑ และโครงการฝกอบรมเพ่ือสรางและพัฒนา
มาตรฐานบรรจุภัณฑสําหรับชุมชนทองถ่ิน ทําการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนศูนยการเรียนเกษตร
ธรรมชาติ สภาองคชุมชนตําบลเนินฆอ จังหวัดระยอง โดยพัฒนาชุมชนในดานผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑจากกลุมอาชีพ    ตาง ๆ ทําใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหม
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กก ตน เกณฑการประเมิน
  4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

โดยในปการศึกษา  2557 จากการลงพ้ืนท่ีชุมชนกลุมเปาหมายเพ่ือติดตามผลการ
ใหบริการวิชาการพบวาชุมชนกลุมเปาหมายยังมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
โดยไดระบุความประสงคเก่ียวกับองคความรูท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรู มีการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง

คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการ ตอเนื ่องเปนเวลา 3 ป ตั ้งแต
ปงบประมาณ 2556-2558 ไดแก โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นที่จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง คือ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในตอนแรกเปนกิจกรรมที่เสริมสรางรายไดใหแก
ชุมชน และเปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในปตอมาไดจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ดานสุขภาพ  เพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปที่ 2 และ 3 ไดสงเสริมให
ชุมชนมีทักษะทางดานภาษา โดยไดจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเปน
การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน

คณะสถาป ตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตอ เนื ่องเป น เวลา 3 ป  ตั ้งแต
ปงบประมาณ 2556-2558 ไดแกโครงการบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ เทศบาลอํา
เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม “สงเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑออกแบบผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑและสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม” เพื่อสรางจุดเดนใหกับสินคาและเพิ่มมูลคา
ใหกับตัวผลิตภัณฑชุมชน

  5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย กับเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสิงหบุรี โดยใน
บันทึกความรวมมือไดเกิดโครงการ/กิจกรรม คือ เทศบาลเมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรี รวม
ดําเนินโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ปท่ี 3) ภายใตโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจาก
ปลาของชุมชนจังหวัดสิงหบุรี

  6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหบริการวิชาการตามแผนที่ไดกําหนดไว ไดแก
โครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน จํานวน 52 คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
589 คน คิดเปนรอยละ 8.83
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การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย6 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย6 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงช้ี :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6-7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนผูรับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 9
คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรวมกันสนับสนุนดําเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไว และมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือจัดทําแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังติดตามความกาวหนาตามแผนแตละไตรมาส

  2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน

โดย คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรวมกันจัดทําแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในกลยุทธหลัก การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญา
ไทย และภูมิปญญาของโลกในเปาประสงคเพื่อการสรางจิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความ
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินและรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคง เพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
กําหนดตัวชี้วัดใหบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ขอ ไดแก 1.จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ี
บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาติ 2.จํานวนผูสืบ
ทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลั งปญญาของมหาวิทยาลัย 3.ผลงานการทํานุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 4.จํานวนผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 5.จํานวนโครงการสนองงานใน
โครงการพระราชดําริ/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช/โครงการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ในการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี
2/2557 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผล ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม
2556 – มีนาคม 2557), 3.2 การรายงานผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และระเบียบวาระท่ี 6.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2557
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โดยในปการศึกษา 2557 ในแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั้งสิ้น 42

โครงการ 15 กิจกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 5,018,860 บาท โดยในแตละโครงการ
กําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 84, 2.ความพึงพอใจของผู เขารวม
โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 90, 3.จํานวน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป  ไม
นอยกวารอยละ 85 และกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตเชิงคุณภาพวาเปนโครงการท่ีบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 90 และเชิงเวลาวาเปนโครงการ/กิจกรรม ที่แลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 94

  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดย คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุม

จํานวน 4 ครั้งเพ่ือกํากับติดตาม ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2557 ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ระเบียบวาระ
ท่ี 6.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2557

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2557 ในวันท่ี 10 กันยายน 2557 ระเบียบวาระ
ท่ี 4 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะและกอง
ศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน

- ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
การศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- ระเบียบวาระท่ี 4.2 การรายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ระเบียบวาระท่ี
4 การกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

- ระเบียบวาระท่ี 4.1 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหคงอยู
อยางม่ันคง เพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

- ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม
2557)

4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2558  ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระ
ท่ี 3 การกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ 2558 (ปการศึกษา 2557)

- ระเบียบวาระท่ี 3.1 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหคงอยู
อยางม่ันคง เพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

- ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี 2 และ 3 (มกราคม –
มิถุนายน 2558)
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- ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเตรียมการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน

2558)
- ระเบียบวาระท่ี 3.5 การประเมินผลโครงการ / กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลวไป

ปรับปรุงแกไข
  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยผูรับผิดชอบโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานในโครงการ ตามตัวบงชี้ ท่ีวัด
ความสําเร็จตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา
2557 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 ตัวชี้วัด โดยท้ัง 42 โครงการ 15 กิจกรรม
มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเปน
รอยละ 100 สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ  93.22 สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 100 สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 42 โครงการ 15 กิจกรรม สําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน

5. โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ 93.23 สําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน

6. โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 100 สําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ไดพิจารณา นําผลการประเมินโครงการในแตละคณะ ไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป สําหรับ
สวนกลางไดนําผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด จากโครงการในภาพรวมของ
สวนกลาง ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบ และทุกคณะมีสวนรวม คือ โครงการ มทร.พระ
นคร สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รอบท่ี 2 กิจกรรมคาย “การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา” ซึ่งมีปญหา
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ เปนนักศึกษาจากทุกคณะซึ่งไมไดเรียนในสาขาวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรหรือชีววิทยาโดยตรง จึงทําใหนักศึกษาในบางคณะท่ีเขารวมกิจกรรมไมเขาใจใน
รายละเอียดตางๆ เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และนําปญหาดังกลาวเขาท่ีประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ซึ่งไดขอเสนอแนะแนวทางแกไข คือ ใหนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรเปนหลักในการแบงกลุมการทํากิจกรรม เพ่ือจะใหคําปรึกษากับเพ่ือนในกลุม
ได ซี่งจะทําใหการเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจมากข้ึน หรือเพ่ิมการปฐมนิเทศนักศึกษากอนเขา
รวมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใหมากข้ึน
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  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปการศึกษา 2557 ผานชองทาง ดังนี้

1. RMUTP News (จดหมายขาว มทร.พระนคร) จํานวน 15 เรื่อง โดยมีการดําเนินการ
ตามชวงเดือนของจดหมายขาว ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8 เดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 9 เรื่อง โดยมีกอง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 เรื่องคณะศิลปศาสตร 2 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น จํานวน 1  เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 1 เรื่อง, ฉบับท่ี 9
เดือนกันยายน 2557 จํานวน 3 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 เรื่อง, ฉบับท่ี 10 เดือน
ตุลาคม 2557 จํานวน 1 เรื่อง โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 เรื่อง, ฉบับท่ี 11 เดือน
พฤศจิกายน 2557 จํานวน 2 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 เรื่อง

2. เอกสารขาวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 53 เรื่อง
3. เว็บไซตของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จํานวน 90

เรื่อง
4. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv

จํานวน 150 เรื่อง
5. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv

จํานวน 19 เรื่อง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการใหบริการวิชาการดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพรตอบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัด
โครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสูการปฏิบัติ จํานวน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการนวดแผนไทยและการทําลูกประคบ
เม่ือวันท่ี 28  พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม

ระยะท่ี 2 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทํากลองจากผาไทย เม่ือวันท่ี 27
กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ระยะท่ี 3 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทํายาดมสมโอมือ เม่ือวันท่ี 28
พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังไดนําองคความรูท่ีไดจัดทําเปนสื่อวิดีทัศนเผยแพรผาน YouTube
  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

- อางอิงวิธีการเคลื่อนยายเรือนหมอพรตามกระบวนการเคลื่อนยายโบราณสถาน เปนท่ีศึกษา
กระบวนการ จนทําใหเปนแหลงเรียนรู และไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน
ประจําป 2558
- ถือเปนการอนุรักษตามเกณฑของกรมศิลป ไมใชการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะ
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การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 7 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  

ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา
เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 :การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี :กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5-6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2557มีผลการดําเนินงาน แยกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบดังนี้.
เกณฑมาตรฐาน: 7 ขอ ผูกํากับตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บ/รายงาน

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูอํานวยการฝายวางแผน
5.1.2 การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝายคลังฯ ผูอํานวยการกองคลัง
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูอํานวยการฝายวางแผน
5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูอํานวยการกองบริหารงาน

บุคคล
5.1.5 การจัดการความรู รองอธิการบดีฝายวิชาการฯ ผูอํานวยการศูนยการจัดการ

ครวามรู
5.1.6 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูอํานวยการกองบริหารงาน

บุคคล
5.1.7 การดําเนินงานฝายประกันคณุภาพ ผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ
ผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพ
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ
กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของสถาบัน และ

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

โดย มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 2561 และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อให
สามารถบริหารจัดการงบประมาณท้ังภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการ
ปฏิบัติโดยการแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนมีการกํากับติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน โดยมีการดําเนินงานดังนี้

1. การพัฒนาแผนกลยุทธ
- กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีกระบวนการ คือ ศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของ รับฟงความคิดเห็นและสรางความเขาใจท่ีตรงกันตั้งแต
ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ในทุกศูนยพ้ืนท่ี
ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการวิเคราะห SWOT ในเดือนมีนาคม 2557 โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับในการแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห SWOT พบวา
มหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนท่ียุทธศาสตรอยูในเชิงตั้งรับ และนําผลท่ีไดมาทบทวนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยใชวิธีการจัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTP SUMMIT
การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เม่ือวันท่ี  7 –
9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งกําหนดผูเขารวมโดยมีเปาหมายครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ตั ้งแต
ผูบริหารระดับสูง กลาง และระดับตน ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ และนําผลท่ีไดมากําหนด
แผนพัฒนาการบริหารองครวมเชิงรุก มทร. พระนคร ในทศวรรษท่ี 2

- ในเดือนสิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง จึงไดนํา
นโยบายของอธิการบดี มาบูรณาการใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมในโครงการ RMUTP SUMMIT เพ่ือใหการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ มีความตอเนื่อง

- อธิการบดีไดถายทอดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตอผูบริหารระดับสูงและ
หนวยงานผูปฏิบัติ ซึ่งไดแก คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย เพ่ือทําความเขาใจ
รวมกัน และมีสวนรวมในการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ มาตรการ แนวทาง
พรอมท้ังกําหนดผูกํากับดูแล/รับผิดชอบ/จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง  จาก
การมีสวนรวมของหนวยงานผูปฏิบัติ จึงนําไปสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจําปการศึกษา 2557 – 2561 ซึ่งประกอบดวย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร 7 เปาประสงค 9 กลยุทธ 43 มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ 54 ตัวชี้วัด และสภา
มหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตรฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2557 วันท่ี
24 พฤศจิกายน 2558

- มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจําปงบประมาณ 2558 - 2562  เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และ
บริหารจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
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กก ตน เกณฑการประเมิน
2. การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ

- มหาวิทยาลัยฯ ไดถายทอดนโยบายและ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตอผูบริหารระดับสูง เพ่ือมอบหมายผูกํากับดูแลตามมาตรการแนวทาง ตลอดจน
รวมกันพิจารณาตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ มาตรการ และแนวทาง จากนั้น จึงไดถายทอด
นโยบายลงสูหนวยงานผูปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวย คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง/
ศูนย  และให มีสวนรวมในการพิจารณาตัวชี้วัดและกําหนดคาเปาหมาย และเม่ือ สภา
มหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตรฯ จึงไดแจงเวียนใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดทราบ
และนําไปถายทอดใหบุคลากรรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป พรอมท้ัง แจง
ใหหนวยงานนําไปเปนกรอบการดําเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน และนํา
แผนยุทธศาสตรหนวยงานเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

- จากนั้นไดแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เปนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสอดคลอง
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2558 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชเสนอของบประมาณ
และนําไปใชเปนกรอบในปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี
15/2557 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และไดกําหนดคาความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไวท่ีรอยละ 80 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 7 เปาประสงค 9 กลยุทธ
43 มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังสิ้น 53 ตัวชี้วัด ซึ่งจําแนกเปน

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 46 ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ 2558 7 ตัวชี้วดั

และมหาวิทยาลัยฯ ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 โดยวิธีการจัดประชุม ชี้แจง
ทําความเขาใจกับหัวหนาหนวยงานซึ่งไดแก คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก/กอง เก่ียวกับคา
เปาหมายตัวชี้วัด และผูกํากับตัวชี้วัดพรอมท้ังเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ผานทางการแจงเวียน พรอมท้ังประชาสัมพันธทางเว็บไซต ใหหนวยงานในสังกัด
นําไปปฏิบัติ

3. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีหนาท่ี กํากับ เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ
และติดตามผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณ พรอมท้ังรายงานผล ปญหา อุปสรรค ตอ
ผูบริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัย

- ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ 2558
ผานระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ทุกวันท่ี 5 ของเดือน

- เรงรัด ติดตาม ผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณ และสรุปผลการ
ดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณทุกไตรมาส (4 ครั้ง) รายงานเสนอผูบริหารระดับสูง
และสภามหาวิทยาลัย รับทราบ ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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- ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2557 และกองนโยบายและแผนเปนผู
รวบรวม วิเคราะหในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และสรุปรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ
และสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ โดยผลการดําเนินงาน ประจําป
การศึกษา 2557 พบวา สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด จํานวน 41 ตัวชี้วัด คิด
เปนรอยละ 77.36 ของตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังหมด 53 ตัวชี้วัด จําแนกเปน

 ดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 36 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78.26 จากตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังหมด 46 ตัวชี้วัด

 ดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณจํานวน
5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 71.42 จากตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด

4. การทบทวนการดําเนินงาน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง อีกท้ัง มีการเปลี่ยนแปลงผู

ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายใหจัดโครงการทบทวน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผู เขารวม ไดแก สภามหาวิทยาลัยฯ สภา
คณาจารยและขาราชการ  สภาวิชาการ  ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหนาหนวยงาน รองหัวหนา
หนวยงาน และหัวหนาสํานักงาน เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบาย สภามหาวิทยาลัยฯ
พรอมท้ังรวมกันใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกําหนดทิศทาง เปาหมายการดําเนินงาน
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และผลจากการทบทวนจะนําปสูการทบทวน
ยุทธศาสตรในปตอไป
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5.1.2. การวิเคราะหการเงิน

กก ตน เกณฑการประเมิน
  2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี

ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

1. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยนั้น มีการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาถึง
องคประกอบกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนกลยุทธทางการเงินโดยมีความ
สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในทุกพันธกิจ โดยมีการกําหนดแนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรดานการเงิน แหลงเงิน และวิธีไดมาแหลงเงิน รวมถึงแผนการใชจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โปรงใส มีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทางดานการเงิน มียุทธศาสตร เปาประสงค กล
ยุทธ และมาตรการในการบริหารจัดการดานการเงินอยางชัดเจน สามารถวัดผล ประเมินผลได
โดยมีการจัดประชุมเพ่ือถายทอดแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยลงสูหนวยงาน เพ่ือให
คณะจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะใหสอดคลองกับกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย
แปลงแผนสูการปฏิบัติ รวมถึงติดตามและประเมินผลของคณะ และการคํานวณตนทุนตอหนวย
ในแตละหลักสูตร เปนการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรในแตละคณะของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ และเสริมสรางประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาส
ในการแขงขันนั้น เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน
และเปนหนึ่งในตัวชี้วัดกลยุทธการเงินในเรื่องการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะหขอมูลทางการเงินโดยพิจารณาจากตนทุนตอหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน มีการดําเนินการคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557  ดังนี้

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและวิเคราะหตนทุนซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย  ผูบริหารระดับสูงของคณะ รวมท้ังผูรับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหลักสูตรพรอมท้ังรวมกันเสนอแนวทาง การดําเนินการ
ตางๆ และจากการผลของการคํานวณตนทุน มีการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ตาง ๆ ในทุกคณะ และนําสงใหคณะไดพิจารณาเพ่ือการประเมินถึงการบริหารในแตละหลักสูตร
ของทุกคณะตอไป

2.2  การคํานวณตนทุนตอหลักสูตรนั้น มีการจัดทํารายงานการใชจายเงินของทุก
หนวยงานในสังกัด พรอมท้ังคํานวณตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรทุกสิ้นปงบประมาณ ท้ัง
งบประมาณรายจายและงบประมาณเงินรายได โดยมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลทางการเงินโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท้ังเงินงบประมาณรายจายและ
เงินงบประมาณรายได  (ระบบงาน ERP) รวมถึงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ระบบงาน HRM) เปนเครื่องมือในการดําเนินการคํานวณตนทุนตอหลักสูตรของ
โดยมีการรวมกันพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการในการคํานวณ กิจกรรมตางๆ ในการคํานวณ
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เกณฑการปนสวนคาใชจายการกระจายตนทุนเขาสูกิจกรรม และนําผลจากการคํานวณตนทุนตอ
หลักสูตร วิเคราะหถึงรายละเอียดของตนทุนตอหลักสูตรท่ีสูง หรือต่ําอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง
ๆ กันของทุกคณะ และนําขอมูลไปใชในการพิจารณาวิเคราะหความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน

2.3 ขอบเขตการคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
โดยใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม เปนการนําตนทุนของคณะ จากรายงานทางการเงินของระบบ
บัญชี ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได มาปนสวนเขาสูกิจกรรมของคณะ 5
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการผลิตนักศึกษา กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการบริหารจัดการ

1. การคํานวณตนทุนคณะ เขาสูกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรมของคณะตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย โดยนําคาใชจายของคณะจากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี
ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน และคาเสื่อมราคา ใช
หลักเกณฑการปนสวนกระจายตนทุนสูกิจกรรมคณะ

2. การคํานวณตนทุนกิจกรรมการวิจัย  กิจกรรมการบริการวิชาการ
กิจกรรมการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการบริหารจัดการ เปนลักษณะตนทุนรวม

3. การคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
นําจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาหารดวยตนทุนกิจกรรมการผลิตนักศึกษา

4. การคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอหลักสูตรรายวิชา  ตามหลักสูตรรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.4 การวิเคราะหความคุมคาของตนทุนตอหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน การนําตนทุนตอหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับคา
เทอมตอปการศึกษา เพ่ือพิจารณาความคุมคา รวมถึงประสิทธิภาพการใชจาย  ในแตะคณะและ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย มีการนําเสนอผลในท่ีประชุมผูบริหารระดับสูงและคณบดี เพ่ือนําไปใชใน
การตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารจัดการตอไป อาทิเชน การพิจารณาการคิดคาเทอม
การใชจายในแตละหลักสูตรใหเกิดความคุมคา การสรางคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ การเปด- ปด หลักสูตร การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักศึกษา ความมีประสิทธิผลการผลิตบัณฑิต นักศึกษามีงานทําและทํางานตรงกับสาขา และการ
บริหารการเงินเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง

กก ตน เกณฑการประเมิน
  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1. มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 163/2557 เรื่อง
แตงตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ณ วัน ท่ี  21 กุมภาพันธ  2557 และแตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 74/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ณ วันท่ี
20 มกราคม 2558 และมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงประจําป พ.ศ. 2557 และประจําป พ.ศ. 2558 โดยมีคูมือการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนไปในมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยงาน

2. มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน โดยใชนโยบาย
และแนวทาง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทางของ COSO เพ่ือวิเคราะหคนหาความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง โดยมี
ข้ันตอน คือ 1. วิเคราะหข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือแจกแจงข้ันตอนและรายละเอียดของงานท่ี
ดําเนินการ  2. วิเคราะหวัตถุประสงคในการดําเนินงาน โดยวัตถุประสงคจะตองวัดผลได เพ่ือให
เกิดความชัดเจนวาการทํางานนั้น ทําเพ่ือบรรลุเปาหมายอะไร 3. ระบุความเสี่ยงในแตละข้ันตอน
การดําเนินงาน 4. ระบุปจจัยเสี่ยงในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของ
การเกิดความเสี่ยง

3. มหาวิทยาลัย มีการวิเคราะหตอเนื่องจากขอ 2 ตามแนวทางของ COSO
หลังจากท่ีไดระบุปจจัยเสี่ยงแลว โดยมีข้ันตอน คือ 1. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง เพ่ือนํามาจัดลําดับความสูงต่ําของความเสี่ยง 2. มีการประเมินแนวทางควบคุม และ
การควบคุมท่ีมีอยู โดยความเสี่ยงท่ีไดจากการจัดลําดับนั้น มีแนวทางหรือมีการแกไขปญหาอยู
แลวอยางไร เพ่ือคนหาความเสี่ยงท่ีมีลําดับสูงท่ีสงผลกระทบ และยังไมมีแนวทางลดความเสี่ยง/
หรือมีการแกไขแลวแตปญหายังไมลด 3. นํารายละเอียดจากการวิเคราะหมาใชในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง

4. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ
ขอ 6 โดยการนําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาทบทวน และพิจารณาผล
การประเมินความเสี่ยง  ท่ีอยูในระดับสูง เพ่ือปรับปรุงและจัดทําแผน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
แกไข ลด และหลีกเลี่ยงสาเหตุท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย โดยจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.1 เรื่องการพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง คัดเลือกความเสี่ยง
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และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมไดพิจารณาขอมูลจากผล
การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการวิเคราะหบริบทและ
สถานการณปจจุบันท่ีเก่ียวของ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแผนบริหารความเสี่ยงฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

กิจกรรมท่ี กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เปนความเสี่ยงดาน
1. การลดจํานวนนักศึกษาออกระหวางป การดําเนินงาน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย ดานบุคลากร
3. การกอสรางอาคารใหมไมเปนไปตามแผน ดานทรัพยากร
4. การปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือไมใหเกิดปญหาทุจริตดาน

การเงิน
การดําเนินงาน

5. การปองกันและระงับอัคคีภัย ดานความปลอดภยั
6. การปองกันและแกปญหาระบบสารสนเทศขัดของ ดานทรัพยากร
7. การปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ดานความปลอดภยั
8. การปองกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ดานความปลอดภยั

เม่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ แลว  ไดสงหนังสือแจงเวียนใหทุกหนวยงาน
รับทราบและนําไปปฏิบัติในการดําเนินงาน และมหาวิทยาลยัฯ ไดจัดสงรายงานการควบคุมภายในฯ
ใหแกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558

5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดย
มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในรอบ 12 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง จํานวน 5 กิจกรรม มีผลการรายงาน ดังนี้

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

1. การลดจํานวน
นักศึกษาออก
ระหวางป

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาออกระหวางป

ปการศึกษา นศ. ท้ังหมด นศ. ออก
ระหวางป รอยละ

2556 (1ส.ค.56- 31ก.ค.57) 12,968 คน 1,070 คน 8.25

2557 (1ส.ค.57- 31ก.ค.58) 13,343 คน 1,176 คน 8.81
มีนักศึกษาออกระหวางปเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงฯ โดยไดพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ/
อุปกรณท่ีทันสมัย แตเน่ืองจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ํา/สอบไมผาน สงผลใหตอง
พนสภาพ (รีไทร) หรือลาออกไปอยูมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งทําใหประมาณการรายรับ
เงินรายได ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด สงผลกระทบตอการดําเนินของมหาวิทยาลัย
ปจจัยท่ีมีผลตอการออกของนักศึกษา ไดแก
ปจจัยภายนอก

1.ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยท้ังภาครฐัและภาคเอกชนหลายแหง ท่ีมีความ
พรอมในดาน จัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดอัตราการแขงขันสูง ดงัน้ัน
นักศึกษาจึงเลือกมหาวิทยาลัยท่ีตองการอยากศึกษา และมีทัศนคตอิยาก
เรียน ณ สถาบันการศึกษาท่ีเกาแก มีช่ือเสียง และมคีวามพรอมมากกวาน้ี
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ความเสี่ยง ผลการรายงาน

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. ระบบการรับนักศึกษาใหม นักเรียนท่ีมาสมัครเรียนมีความรูพ้ืนฐานในสาขา

ท่ีสมัครเรียนนอย เมื่อเรียนแลวทําใหมีผลการเรียนต่ํา
2. นักศึกษาใหมท่ีเขามาเรียน บางรายมีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพ

และเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองไมไดสมัครใจ
และเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองไมไดสมัครใจ

3. นักศึกษาสอบตกบางรายวิชา หรือปญหาอาจเกิดจากตัวนักศึกษาเองเชน
ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดี ขาดเรียนมากจนหมดสิทธ์ิสอบ เปนตน

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. ใหความสําคัญกับปญหาจํานวนนักศึกษาออกระหวางป ท่ีมีจํานวนมากข้ึน ดังน้ัน
เพ่ือใหการแกไขปญหาไดตรงประเด็น มหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติงบประมาณจัดทํา
วิจัยสถาบันข้ึน และนําผลวิจัยไปแกไขปญหา หรือเปนแนวทางการพัฒนาเพ่ือไมให
เปนการสูญเปลา โดยมีวิจัย จํานวน    5 เรื่อง ไดแก

1.1 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษาปริญญาตรี มทร.พระนคร
1.2 โมเดลสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มทร.พระนคร
1.3 สภาพและแนวทางในการพัฒนาการดูแลสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือลดจํานวน
การออก กลางคันของนักศึกษา มทร. พระนคร
1.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา มทร.พระนคร ประจําป
การศึกษา 2557
1.5 การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มทร.พระนคร ดวย
โครงการปรับพ้ืนฐาน

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู สรางบรรยากาศท่ีดีใหเอ้ือตอการเรยีนรู
รวมท้ังจัดหาครุภณัฑ/อุปกรณ/หองปฏิบัติการท่ีทันสมัย ไดแก

2.1 หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 5 หอง
2.2 หองเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จํานวน 5 หอง
2.3 หองเรียนอิเล็กทรอนิกส e-Classroom จํานวน 50 หอง
2.4 หองเรียนภาษา Language Hup จํานวน 5 หอง

3. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธในการสรางภาพลักษณองคกร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ี
รูจักและยอมรับของประชาชน และเปนท่ีไววางใจในหมูนักเรียนนักศึกษา รวมถึง
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาเพ่ือมุงสูวิชาชีพ สรางบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2556-2557
(Good University Report) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณะชน
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2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการจัดการเรยีน
การสอน/การวิจัย

การพัฒนาบุคลากร โดยการใหทุนการศึกษา พบวา
2.1 สัดสวนคุณวุฒิอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ปริญญาเอก : ปรญิญาโท = 70 : 30) โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษา ดังน้ี

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษา
ปงบประมาณ ป.โท ป.เอก รวม
พ.ศ. 2557 11 คน 7 คน 18 คน

เมื่อรวมจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีสําเร็จแลว  จะทําใหมหาวิทยาลัยมีสัดสวน
ตรี : โท : เอก = 8.94 : 78.64 : 12.42 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57) ซึ่งต่ํากวา
มาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด) ซึง่มีผลกระทบทําใหมหาวิทยาลัยขาดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการศึกษา ดังน้ี
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1. ผูรับทุนการศึกษา ไมศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไว
2. มหาวิทยาลยัอ่ืนมีขอเสนอเปนท่ีดงึดูดผูมีศักยภาพสูง ทําใหบุคลากรท่ี

สําเรจ็การศึกษา  ขอโอนไปปฏิบัตริาชการในมหาวิทยาลัยน้ันๆ
3. ผูรับทุนมีปญหาทางดานครอบครวั เชน มีปญหาเรื่องสุขภาพ ทําใหไม

สามารถท่ีจะเรียนจบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได
มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร พ.ศ. 2556-2561 สงเสริมให
อาจารยศึกษาตอ และใหหนวยงานจัดทําแผนการศึกษาตอประจําป

2. จัดหาทุนศึกษาตอ โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดหาได 33 ทุน
3. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยสมัครรับทุนการศึกษาจากแหลงทุน

ภายนอก
4. การสรรหาบุคคลภายนอกท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก

2.2 ตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ดังน้ี
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

ปงบประมาณ ศ. รศ. ผศ. รวม
พ.ศ. 2557 - 5 คน 147 คน 152 คน

ตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยไดสนับสนุน
ใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ โดยการตรวจสอบขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในทุกระดับ และแจงเวียน  ให
บุคลากรทานน้ันทราบ แตก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งมปีญจัย ดังน้ี
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ปจจัยภายนอก
1. การประเมินผลงานทางวิชาการ มจีํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี

รายช่ือท่ี ก.พ.อ. กําหนด ในแตละสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลองกับ
ผลงานของผูเสนอขอฯ นอย

2. ประกาศ ก.พ.อ. ท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ทําใหผลงานท่ีกําลังจะ
เสนอตองปรับปรุงใหเปนตามเกณฑใหมกอนนําเสนอ

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. จํานวนบุคลากรสายวิชาการมผีูมคีุณสมบัติในการเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการจํานวนมาก แตผูเสนอขอตําแหนงมีจํานวนนอย
2. จํานวนบุคลากรตําแหนง ผศ. ในแตละปงบประมาณเกษียณอายเุปน

จํานวนมาก แตจํานวนผูท่ีจะเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย
บางครั้งเสนอขอแลวแตไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เน่ืองจากคุณภาพไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงาน

ทางวิชาการ  โดยจัดใหกับทุกสาขาวิชา
2. ไดออกระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วาดวยการ

จายเงินสนับสนุนสําหรับผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีเสนอผลงานภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยใชเงินรายได
จายในอัตรา

- ตําแหนง ผศ.  20,000 บาท
- ตําแหนง รศ.  40,000 บาท
- ตําแหนง ศ. 100,000 บาท

3. การเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน

ตารางแสดงการรายงานผลตามแผนการเบิกจายงบประมาณ
ปงบประมาณ การเบิกจาย การเบิกจายในภาพรวม
พ.ศ. 2556 รอยละ 37.84 82.41
พ.ศ. 2557 รอยละ 29.79 82.71

การเบิกจายงบลงทุน ไมเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณตามไตรมาส
สงผลใหการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมเทากับ รอยละ 82.71 ต่ํากวาเปาหมาย
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของรัฐบาลท่ีกําหนดไว รอยละ 95 และเมื่อถึง
สิ้นปงบประมาณ หากมีการเบิกจาย   งบประมาณนอย จะสงผลกระทบตอ
งบประมาณป ถัดไป และสงผลใหรัฐบาลขาดความเช่ือมั่น  ในการบริหาร
งบประมาณใหมหาวิทยาลัย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการกําหนดมาตร การ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ แตปญหาไมลดลงจากเดิม และในการวิเคราะหหา
สาเหตุ    มีปจจัยท่ีมีผลตอการเบิกจายงบประมาณ ดังน้ี
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ปจจัยภายนอก
1. ในเดือนพฤษจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุการณไมสงบจากการ

ชุมนุมทางการเมือง กรมบญัชีกลางมีแนวทางการปฏิบัติกรณีเหตุการณไมสงบ
โดยถือวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนเหตุสุดวิสัยมีเหตผุลอันสมควรท่ีจะพิจารณา
ขยายเวลาทําการตามสญัญา มหาวิทยาลัยจึงมีการขยายเวลาตามสญัญาจาง

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. ผูรับจางไมดําเนินงานตามแผนการกอสราง
2. ผูรับจางขาดสภาพคลอง ทําใหงานไมเปนไปตามงวดงานของสัญญา จึงทําให

ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด
3. ชวงระยะเดือนตลุาคม 2556 – มีนาคม 2557 ผูชุมนุมทางการเมืองปด

การจราจร ทําใหเกิดปญหาการขนสงวัสดุกอสราง และผูรับจางไมสามารถเขา
มาทํางานในพ้ืนท่ีได

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีคณะกรรมการเรงรัดและติดตามการใชจายงบประมาณ โดยมีการจัดประชุม

ในทุกสิ้น   ไตรมาส เพ่ือกํากับดูแล เรงรดัการใชจายงบประมาณ และให
หนวยงานรายงานปญหา พรอมท้ังใหขอเสนอแนะหรือรวมกันแกไขปญหาการ
เบิกจายลาชา

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการติดตามและแกไขปญหารายการ
สิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารสญัญาการกอสรางเปนไปตาม
แผนการกอสราง และแผนการเบกิจายท่ีกําหนด

3. มีนโยบายใหมีการรายงานผลการใชจายงบประมาณพรอมปญหา อุปสรรคใน
ท่ีประชุมคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก

4. การปองกันและ
แกไขปญหาระบบ
สารสนเทศขัดของ

ไมพบปญหา/เปนการเตรียมความพรอมและการปองกันไมใหเกิดปญหา
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเอ้ืออํานวยตอการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนหลัก

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. อุปกรณคอมพิวเตอรชํารดุเสยีหาย
2. เครือขายภายนอกหรือภายในขัดของ
3. ไดรับความเสียหายจากการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร
4. ระบบไฟฟาขัดของ
5.

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีการตดิตั้งเครื่องปนไฟ (Generator) เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน หาก

เกิดเหตุไฟฟาดับ เครื่องจะมรีะบบการปนไฟ ซึ่งบุคลากรผูควบคุมระบบสารสนเทศ
สามารถบริหารจัดการระบบไดเปนเวลาอีก 8 ช่ัวโมง และมีการตรวจเช็คสภาพ และ
นํามันเช้ือเพลิงเปนประจําทุกสัปดาห รวมถึงบํารุงรักษาบริษัทผูผลิตเปนประจาํทุก
เดือน
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2. มีการติดตั้งระบบสํารองขอมลู (Backup Data Center) เพ่ือสํารองขอมูลของ
มหาวิทยาลยั

3. มีการติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย (Firewall) เพ่ือ
ปองกันการบุกรุกระบบเครือขายหลัก และทําใหการบรหิารจดัการชองสัญญาณ
เครือขายมีประสิทธิภาพข้ึน

5. การปองกันและ
เตรียมความพรอม
เพ่ือแกไขปญหา
เปนความเสี่ยงจาก
เหตุการณภายนอก/
ความปลอดภัย

5.1 ปญหาการทะเลาะวิวาท
ไมพบปญหา/เปนการปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหา เน่ืองจาก
ปญหา ทะเลาะวิวาทของสังคมไทยเริ่มรุนแรงข้ึน หากเกิดเหตุข้ึนจะสงผลตอ
ภาพลักษณองคกร และสงผลใหนักศึกษาท่ีจะเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมโีอกาส
ตัดสินใจศึกษาตอนอยลง

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. นักศึกษาใหมมีขอพิพาทกับคูอริเดมิ และคูอรติามมาทะเลาะวิวาทท่ี

มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. จัดทําขอมูลประวัตินักศึกษากลุมเสี่ยง และหากมีเหตุการณทะเลาะวิวาท

เกิดข้ึน  ใหคณะแจงใหกองพัฒนานักศึกษารับทราบ  พรอมใหขอมลูประวัติ
นักศึกษา เพ่ือรายงาน   ตอมหาวิทยาลัย

2. ใหทุกคณะสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา และหาแนวทางในการ
สรางภาคเีครือขายระหวางสถานศกึษา

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ
รวมถึงจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

5.2 การปองกันและระงับอัคคีภัย
ไมพบปญหา/เปนการปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหา เน่ืองจากหาก
เกิดปญหาแลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน โดยมูลคาความ
เสียหายสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยสูง

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. อุบัติเหตุจากธรรมชาติ อาทิ ฟาผา
2. หมอแปลงไฟฟาระเบดิ
3. ไฟฟาลัดวงจร

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. ดําเนินการปรับปรุงแผนปองกัน และระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย
2. แจงเวียนแผนระงับอัคคีภัย ใหผูบริหารหนวยงานทราบ และใหหัวหนา

หนวยงานนําแผนฯ ไปแจงเวียนใหบุคลากรรับทราบ และดําเนินงานตามแผน
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กก ตน เกณฑการประเมิน
กิจกรรมควบคุม

ความเสี่ยง ผลการรายงาน

5.3 การเตรียมพรอมเมื่อเกิดสถานการณชุมนมุทางการเมือง
เกิดสถานการณชุมนุมทางการเมือง ระหวาง ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1.  การชุมนุมทางการเมือง ไดเลือกท่ีตั้งการชุมนุมอยูในบริเวณใกลกับ
มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีการเฝาระวังสถานการณ และมกีารรายงานสถานการณตามพ้ืนท่ีให

มหาวิทยาลยัทราบเปนระยะ
2. ไดจัดทําทําเนียบบุคลากรของทุกหนวยงาน โดยแจงท่ีอยู/เบอรตดิตอของ

ผูบริหารและบุคลากร เพ่ือประโยชนในการติดตอประสานงาน
3. บุคลากร นักศึกษา และผูปกครอง ไดรวมกันเฝาระวัง และรายงาน

สถานการณ
5.4 การปองกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย

ไมพบปญหา/เปนการปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหา เน่ืองจาก
หากเกิดปญหาแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินได
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา/การเดนิทางไปราชการ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุบัติเหต/ุเหตุสุดวิสัย

2. เกิดจากความประมาทของผูใชรถใชถนนท่ีขาดความระมดัระวังในการขับรถ
หรือไมปฏิบัตติามระเบียบวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีมาตรการใหพนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจําวันกอนออก

เดินทาง
2. ซอมบํารุงรถราชการตามระยะทางการ  ใชงาน/ตามเวลาท่ีครบกําหนด
3. กรณีการใชรถบัสในการเดินทางไปราชการท่ีมีระยะทางมากกวา 400

กิโลเมตร จะใชพนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหนาท่ี

6. มหาวิทยาลัย ไดรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 วาระท่ี 2.2 เรื่อง
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนสวนหนึ่ งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2558 วันจันทรท่ี 20 กรกฎาคม 2558
วาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ จะนําเรื่องเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี
กําหนดจะจัดประชุมในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เพ่ือรายงานเรื่องรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ตอไป
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5.1.4. การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
กก ตน เกณฑการประเมิน
  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

1.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) ประจําปงบประมาณ 2557 เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 15/2557  เม่ือวันท่ี 24  พฤศจิกายน  2557และ
สภามหาวิทยาลัยไดมีมติรับทราบรายงานผลการประเมิน และใหนําขอเสนอแนะจากกรรมการ
ไปพิจารณาตอไป และมหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะจากกรรมการไปดําเนินการจัดทํารายงาน
ประจําป 2557 รายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี
24 มิถุนายน 2558 ดาวนโหลดรายงานประจําป 2557 ไดท่ี
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/file/annual-report/2557.pdf

1.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อธิการบดีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอแผนปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งท่ี 15/2557 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือเปนขอตกลงในการใหสภา
มหาวิทยาลัยใชเปนเกณฑพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการนี้ ไดอาศัยขอมูลท่ีเปนสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนองคประกอบในการวิเคราะห (SWOT Analysis)
ดาวนโหลดแผนปฏิบัติราชการประจําปไดท่ี http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-
content/uploads/pdf/policy/practice-plan-2558.pdf

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 จัดใหมีการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานท่ัว

องคกร เพ่ือใหการจัดสงและเวียนแจงขอมูล ขาวสารตาง ๆ แกหนวยงานและบุคลากรในสังกัด
เกิดความรวดเร็วสะดวกยิ่งข้ึน และเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ ซึ่งสงผลดีตอการประหยัด
งบประมาณรายจายในการจัดซื้อกระดาษ และลดรายจายคากระแสไฟฟาจากการถายสําเนา
เอกสาร ท้ังนี้ ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา หลักสูตร “การ
พัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” เพ่ือใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับเขาใจระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 มีการนําระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ERP –
Enterprize Resource Planning) มาใชในการปฏิบัติงานดานการคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชนในการบริหารจัดการการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได ซึ่งผลจากการนําระบบ
การบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยมาใชนี้ ทําให มหาวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลจากกรมบัญชีกลาง

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 จัดใหมีชองทางท่ีหลากหลายในการรับฟงความคิดเห็น การประเมิน

ความพึงพอใจ หรือขอรองทุกขจากผูรับบริการ บุคลากร และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนชองทางท่ี
เปดเผย เปนท่ีรับรูโดยท่ัวกัน เชน

- ตูรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1
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กก ตน เกณฑการประเมิน
- ชองทางการรองเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
และสรุปผลการกํากับติดตามรายงานตอผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบเปนประจําทุก
เดือน

- ชองทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน
http://eassess.rmutp.ac.th/ เพ่ือประเมินความพึงใจของนักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตรและระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตรและระบบงานทะเบียน

- ชองทางประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดในสังกัดสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://libapp.rmutp.ac.th/lib_question/index2556.php และผลสรุปความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

3.2 จัดกิจกรรม โครงการเพ่ือสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ
ปญหาการบริหารงาน หรือใหบุคลากรไดมีสวนรวมคิดรวมสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกร เชน

- การจัดกิจกรรมการจัดการความรู เก่ียวกับการบริหารงานราชการ
และการมอบอํานาจ ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดยกองบริหารงานบุคคล

- การจัดโครงการจิบน้ําชา เสวนาภาพลักษณ เรื่อง ความสําคัญของ
ภาพลักษณองคกร ท่ัวมหาวิทยาลัย โดยกองสื่อสารองคกร ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2558

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
4.1 กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณบดี ผูอํานวยการ

สถาบัน ผูอํานวยการสํานักประจําป และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาสรุปผล
ประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก

4.2 มีการกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ อยาง
ชัดเจน และมีการประเมินผลงานเพ่ือรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน

5. หลักความโปรงใส (Transparency)
5.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย โดยกําหนด

องคประกอบของกรรมการเสียงสวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีการประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน
สาระสําคัญทางการเงิน บัญชี ความถูกตอง ครบถวนของรายงานทางการเงิน การบริหารจัดการ
การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังเสนอแนะมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558  และรายงานสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
รับทราบและพิจารณาผล การตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
5/2558 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2558

5.2 มีการจัดทํารายงานประจําป 2557 เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ให
รับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
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5.3 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลเขารับ

การสรรหา คัดเลือกเพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ผาน
ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://recruit.rmutp.ac.th/ เปนการเปดโอกาสใหบุคคล
ท่ัวไปไดรับรูและเขาถึงขอมูลการเปดรับสมัครบุคลากรอยางแพรหลายและกวางขวาง

6 หลักการมีสวนรวม (Participation)
6.1 สภามหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีตัวแทนจากกลุมบุคคลหลายสวน ท้ังจาก

กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลุมกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ กลุม
ตัวแทนจากคณาจารยประจําในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี รวมเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เพ่ือใหบุคลากรในคณะไดมีสวนรวมในการสรรหาคณบดี และมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความเปน
กลางรวมทําหนาท่ีเปนกรรมการ

6.2 มีการแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ รวมเปนคณะกรรมการ
วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ
ไดรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานปท่ีผานมา และเสนอขอคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
กําหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป

6.3 มีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยขอ 11 กําหนดใหมีการเลือกตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
เปนสมาชิกกองทุนฯ มารวมเปนคณะกรรมการกองทุน เพ่ือใหสมาชิกกองทุนไดมีสวนรวมในการ
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
7.1 อธิการบดีมีการมอบอํานาจในการบริหารงานราชการใหแกรอง

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ และปฏิบัติ
ราชการแทน เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

7.2 สภามหาวิทยาลัยมีการวางระเบียบ หรือออกขอบังคับ กระจาย
อํานาจการบริหาร งานดานวิชาการไปยังคณบดีโดยตรง เพ่ือใหการจัดการศึกษาในคณะเกิด
ความคลองตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน เชน

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2558 ขอ 13 กําหนดใหคณบดีมีอํานาจอนุมัติการลาปวยหรือลากิจท่ีมีวันลาเกิน
เจ็ดวันในระหวางเปดภาคการศึกษา หรือขอ 14 (3) ใหคณบดีมีอํานาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพัก
การศึกษาไดไมเกินสองภาคการศึกษา เปนตน

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)
8.1 มีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย รองรับการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีหลักการแนวทางท่ีเปนธรรม ไมขัดตอหลักความเปนผูมีสวนไดเสีย
มีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจและมุงประโยชนราชการเปนสําคัญ เชน

(ก) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ข) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ค) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ
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กก ตน เกณฑการประเมิน
พ.ศ. 2549

(ง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมี
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

(จ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ฉ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
พ.ศ. 2550

(ช) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่อง
รองทุกข พ.ศ. 2550

(ซ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ฌ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552
(ญ) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา

ฝกอบรม และดูงาน ลงวันท่ี 24 กันยายน 2552 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม
(ฎ) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใหบริการหองสมุด ลงวันท่ี 4

สิงหาคม 2557
(ฏ) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 6/2557 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี
13 ตุลาคม 2557

(ฐ) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 3/2557 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภทท่ัวไป ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2558 ลง
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558

(8.2) มีกระบวนการ ข้ันตอนในการใหความเปนธรรมจากการใชอํานาจสั่ง
การของผูบังคับบัญชาอันทําใหผูใตบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือมี
ความคับของใจจากคําสั่งของผูบังคับบัญชา เชน การใหสิทธิในการรองทุกขจากการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชา หรือการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือมีกระบวนการสืบสวน สอบสวน
แสวงหาขอเท็จจริงจากการท่ีบุคลากรถูกกลาวหา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและใหผูถูกกลาวหาได
พิสูจนโตแยงหักลางแกขอกลาวหาอยางเพียงพอ รวมท้ังใหสิทธิในการนําทนายความหรือท่ี
ปรึกษาเขามาในกระบวนการสอบสวน นอกจากนี้ ข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจ
สั่งการของผูบังคับบัญชา จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการสวนหนึ่งเปน
บุคคลภายนอก ท่ีมีความเปนกลาง และมีอํานาจอิสระในการพิจารณาตรวจสอบ

9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 มีการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริการทางกายภาพท่ีอํานวยความ

สะดวกแกผูพิการหรือผูดอยโอกาส เชน การปรับปรุงอาคาร ทางเดินเทา ใหมีทางลาดข้ึนลง
อาคาร และมีหองน้ําสําหรับคนพิการ เปนตน

9.2 มีระบบท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
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ไดเขารับการสรรหาเปนผูบริหารในคณะ สถาบัน สํานัก ท่ีเทาเทียมกัน ไมมีการกําหนดคุณสมบัติ
ท่ีมีลักษณะเปนการปดก้ันบุคคลภายนอกหรือใหสิทธิพิเศษเฉพาะแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ตัวอยาง ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาใหดํารงตําแหนง
คณบดีในคณะตาง ๆ เปนตน

9.3 ไมมีการระบุหรือกําหนดขอหาม ขอพิจารณาพิเศษในเรื่องเพศ ความ
พิการทางรางกาย การไดรับเกียรตินิยม เปนเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
- 10.1 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภา

คณาจารยและขาราชการ และไดมีการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ เพ่ือลงมติเปลี่ยน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ โดยใหกรรมการสภาคณาจารยฯ ลงสมัครรับเลือก และ
ใหกรรมการแตละคนเปนผูเลือก ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรับแตงตั้งใหเปนประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ

10.2 มีการกําหนดใหแตละหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนในหนวยงานของตน รับรางวลับุคคลดีเดนประจําป ท้ังนี้ ให
บุคลากรแตละหนวยงาน คัดเลือกตัวแทนเสนอมายังมหาวิทยาลัย  และใหคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกตอไป ตามคะแนนเสียงขางมาก

10.3 มีการออกประกาศกําหนดใหมีการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการ
สภาวิชาการจากคณาจารยประจํา โดยใหคณาจารยประจําลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการสภาวิชาการจากกลุมคณะของตน ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนสูงสุดในกลุมคณะ
ของตน จะเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการสภาวิชาการ
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5.1.5.การจัดการความรู

กก ตน เกณฑการประเมิน
  5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ
โดยมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจ ัดตั ้งศ ูนยการจัดการความรู

(Knowledge Management Center) ข้ึนเปนหนวยงานภายในเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีงานการจัดการความรูในโครงสรางของคณะ เพื่อ
รับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการความรูภายในคณะ  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
เครือขายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร ซึ่งประกอบดวยประธานและ
เลขานุการจากคณะกรรมการฯ ของทุกคณะ/หนวยงาน จะทําหนาที่กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ
เปาประสงค  นโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  มาตรการ  องคความรูท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู  กําหนดแผนการดําเนินงาน ถายทอดสูคณะ
และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อถายทอดนโยบาย กํากับ
ดูแล  สงเสริม  สนับสนุน  ติดตามการดําเนินงาน  เสนอแนะเพื่อพัฒนาและแกปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ ที่พบ  และทุกคณะ/หนวยงานจะมีการประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ
สงมายังมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมผลการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัย
รายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ
บริหารจัดการความรูในองคกรของมหาวิทยาลัย และสงใหทุกคณะ/หนวยงาน เพ่ือนํามาพัฒนา
ในการจัดทําแผนฯ ในปตอไป

ในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู มหาวิทยาลัยมีคูมือขั้นตอนการ
ดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถายทอดในรูปเอกสาร
และเผยแพรผานเว็บไซตของศูนยการจัดการความรู http://webkm.rmutp.ac.th/km/ เพื่อ
สรางความเขาใจในการปฏิบ ัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถายทอดความรู แนวทางการ
ปฏิบัติงานใหกับผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูของทุกคณะ/หนวยงาน ผานทางการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานฯ และชองทางการจัดการความรู  จัดทําทําเนียบผูดูแลเครือขายและ
ทําเนียบผูดูแลเว็บไซต KM RMUTP ไวในเว็บไซตของศูนยการจัดการความรู เพื่อไวในการติดตอ
ประสานงาน  สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูโดยการถายทอดแนว
ปฏิบัติที่ดีของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน นํา
อาจารย/บุคลากร นักศึกษาและผู แทนชุมชนเขารวมกิจกรรมเครือขายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที ่มี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนศูนยประสานงานเครือขายฯ  ในกิจกรรมการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและรวมกิจกรรมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน สนับสนุนการถายทอดองคความรูและเปนแบบอยางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการความรูในการจัดทําเว็บไซต KM จัดทําทะเบียน
ความรู โดยใช โปรแกรม WordPress  Web Blog  Facebook  RMUTP CoP Web Blog ฯลฯ
นอกจากนี ้ย ังมีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู  โดยมีกิจกรรม
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กก ตน เกณฑการประเมิน
สงเสริมการจัดการความรู  จัดใหมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และมีรางวัล
พิเศษใหกับอาจารย/บุคลากร และผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูของคณะ/หนวยงาน ท่ี
เข าร วมก ิจกรรมฯ อย างต อเนื ่องเป นประจําท ุกป  เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรู ใน
มหาวิทยาลัย : HAPPY BRAIN ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ/กิจกรรม
การจัดการความรูและความพึงพอใจของผูท่ีรับบริการศูนยการจัดการความรู พบวาคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑมากถึงมากท่ีสุด
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5.1.6. การบริหารงานบุคคล

กก ตน เกณฑการประเมิน
  6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน
1. แผนอัตรากําลัง

1.1 มีแผนอัตรากําลังบุคลากร ระยะ 4 ป  โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
รวมกันวิเคราะหและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี
3/2555  เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2555  ไดอนุ มัติแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน
ปงบประมาณ 2555-2558 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
การประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2556 ไดอนุมัติใหขยายแผนอัตรากําลัง เปน
ปงบประมาณ 2555-2560 และใหความเห็นชอบแผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสาย
สนับสนุน และสายวิชาการ ปงบประมาณ 2558-2560  และมหาวิทยาลัยไดจัดสงแผนดังกลาวไปยัง
สกอ. เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป

1.2  มีการกํากับติดตาม โดยการใหความรู สรางความเขาใจในการบริหารอัตรากําลัง
ใหบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมใหความรู แจงเวียนเก่ียวกับหลักเกณฑ
แบบฟอรม และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ใหหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ มีการ
กําหนด Job Description (JD) ของบุคลากรสายสนับสนุน มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ัน
ต่ําของสายวิชาการ  มีการบริหารอัตรากําลังตามแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ ที่กําหนดครบ
ทุกขั้นตอนดวยความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และตรงตามระยะเวลาที่กําหนดและ
ตอบสนองตอความตองการของหนวยงาน และบุคลากร และไดมีการทบทวน  ปรับปรุง
อัตรากําลัง  โดยการเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนตําแหนง การจัดสรรอัตรา  การประเมินคางาน
เพ่ือกําหนดระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน

1.3 จากการดําเนินงานท่ีผานมา หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินการตามแผน
อัตรากําลังและแผนบริหารอัตรากําลังของหนวยงานไดอยางครบถวน  ถูกตอง  และรายงานผล
การดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด

1.4  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑการบริหารอัตรากําลัง โดยปรับปรุงวิธีการ
ประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงของบุคลากร จากเดิมดําเนินการเปนรายตําแหนง เปน
การดําเนินการในภาพรวมของหนวยงานคราวละ 4 ป และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ  ลงวันท่ี
30 มิถุนายน  2557  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
และอัตราคาจางของลูกจางชั่วคราว ตําแหนงวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา และสถาปนิก สังกัดกอง
นโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และยกราง
ขอบังคับวาดวยลูกจางชั่วคราว

2. แผนสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
2.1. มีแผนการดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรทุกประเภทของ  กอง/

สถาบัน/สํานัก/ศูนย/สถานีวิทยุฯ  ในสวนของคณะ  มหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหเปน
ผูดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราวไดเอง มีแผนในการสรรหาคณบดี โดย
มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือกําหนดระยะเวลา วิธีการประเมิน และคุณสมบัติ
ของผูสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
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กก ตน เกณฑการประเมิน
กําหนด มีแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก โดยสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและใหเปนไปตามประกาศท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด มีแผนเพ่ิมจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยการใหคณะแจงจํานวนผูท่ีคาดวาจะ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) ระหวางป 2558-2562  เพ่ือ
จัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร พ.ศ. 2558-2568

2.2  มีการกํากับติดตามการดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัย
ไดมอบอํานาจใหคณะเปนผูดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูกํากับ/ตรวจสอบขอมูล เชน อัตรา
เลขท่ี ตําแหนง สาขาวิชา/งานท่ีสังกัด กอนท่ีคณะจะดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ครั้ง การสรรหาคณบดีมีการกํากับติดตามการดําเนินการสรรหาคณบดีใหเปนไปตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด มีการกํากับติดตามการเพ่ิมจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัด
อบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพ่ือใชในการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง

2.3 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากร โดยมีการเพ่ิมชองทางการ
ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครงานใหมีหลากหลายมากยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงหลักเกณฑเพ่ือเพ่ิม
จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการจัดทําเงื่อนไขการใหพนจากการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยดวยเหตุไมเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีการจัดทําระเบียบใหเงิน
สนับสนุนผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือกระตุน
ใหมีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึนท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

3. แผนพัฒนาบุคลากร
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว พ.ศ. 2553
– 2565 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/เอกสารดาวนโหลด/งานนโยบายและยุทธศาสตร.html
รวมท้ัง  สํารวจความตองการของบุคลากรในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ แลว
นําผลความตองการฝกอบรมของบุคลากรมาวิเคราะห ตลอดจนทบทวนรายงานการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2556
มาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557

2. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดาํเนินการตามแผน รวมท้ัง มี
การติดตามการนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวชี้วัด (KPI) และกําหนดไวในแผนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรายงานการประเมินผลการดําเนินงานและ
ผลสัมฤทฺธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557 และ
แจงรายงานประเมินผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานทราบ
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ  จัดโครงการ/กิจกรรมตามท่ีหนวยงาน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปตอไป
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4. แผนการกํากับติดตามการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

4.1 มีการดําเนินการตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ีองคกรกลางกําหนด โดย
มหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ และประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (กบ.5.1-06-04-11 - กบ. 5.1-06-04-13) โดย
มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศ
ก.พ.อ.ท่ีเก่ียวของ และมีการเผยแพรขอบังคับ ประกาศ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ในเว็บไซตกอง
บริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th

4.2 มีการบริหารงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัย
4.2.1 มีการออกขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน

เพ่ือใหหนวยงานใชสําหรับดําเนินการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน มีการแจงเวียนใหทุก
หนวยงานดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และสงผลการเลื่อนสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกองบริหารงานบุคคล เพ่ือสรุปผลการดําเนินการและนําเสนอ
มหาวิทยาลัย โดยมีการนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทนและ
ออกคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน

4.2.2 มีการแจงใหทุกหนวยงานสํารวจและเสนอผูมีคุณสมบัติในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558 และสงผลการสํารวจและการเสนอขอ
ดังกลาวมายังกองบริหารงานบุคคล  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีคุณสมบัติผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป 2558

4.3 มีการกํากับใหหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนและเสนอตอมหาวิทยาลัย
4.3.1 การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน ตามหนังสือเวียนแจง ลงวันท่ี 29

สิงหาคม 2557 ใหหนวยงานดําเนินการเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน หนวยงานดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกองบริหารงานบุคคลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

4.3.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2558  ตามหนังสือเวียนแจง ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 หนวยงานรายงานการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2558 ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

4.4 สรุปผลการดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และออกคําสั่งหรือประกาศ
ในงานท่ีเก่ียวของโดยกองบริหารงานบุคคล

4.4.1 สรุปผลและนําเสนอมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน โดยนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
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เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 เพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน และออกคําสั่งการ
เลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน

4.4.2 จัดทําบัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีแสดง
จํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยนําเขาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี 20
เมษายน 2558 เพ่ือสรุปผลการพิจารณาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.5 มีการสรุปปญหา และแกไขขอขัดของในการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการดําเนินการท่ีผานมามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องรองเรียนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการมากข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยเกิดปญหา และสวนท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งอาจจะไมชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558  และอยูระหวางการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณพรอมประกาศ
ใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน ณ วันท่ี 1
เมษายน 2559 ตอไป

5. แผนสวัสดิการ
5.1 มีคณะกรรมการดําเนินงาน มีแผนการดําเนินงาน และมีการดําเนินงานตามแผน

5.1.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 403/2557 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม
2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ท่ี 789/2557 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557  เรื่อง แกไขคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1095/2557 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2557  เรื่อง แกไข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะกรรมการ
มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการ อํานวยการและจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย และ
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมีแผนปฏิบัติ
ราชการกองบริหารงานบุคคล และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กําหนดโครงการ /กิจกรรมในการจัดสวัสดิการ ไดแก การตรวจสุขภาพประจําป  การคัดเลือกบุคคล
ดีเดน และผูทําคุณประโยชนของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ใหกับบุคลากร เปนตน และมีการดําเนินการตามแผน

5.1.2 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน
ประจําป 2557 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1053/2557 ลงวันท่ี 15
ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก จํานวนของรางวัลท่ีจะให พิจารณาผลการคัดเลือก รวมถึงการพิจารณา
แผนการดําเนินการ และมีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด



70

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กก ตน เกณฑการประเมิน
5.2 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ

5.2.1 โดยกองบริหารงานบุคคลจัดทํารายงานการจัดสวัสดิการสงเคราะหเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย ทุก 3 เดือน และไดจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 (มิถุนายน 2557 –
มกราคม 2558) ใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร และรวบรวมสงให
กองบริหารงานบุคคล ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งมีบุคลากรตอบแบบสอบถาม จํานวน
981 คน จากบุคลากรท้ังหมด 1,301 คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 ) คิดเปนรอย
ละ 75.40 โดยบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 และครั้งท่ี 2 (กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558) ใหหนวยงาน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ผานทางเว็บไซตของกองบริหารงานบุคคล
hrm.offpre.rmutp.ac.th โดยปดระบบเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีบุคลากรตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 713 คน จากบุคลากรท้ังหมด 1,300 คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 15
มิถุนายน 2558)  คิดเปนรอยละ 54.84 โดยบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 และสรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปการศึกษา 2557 บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยรวมตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72

5.2.2 โดยกองบริหารงานบุคคลแจงเวียนประกาศการคัดเลือกบุคคลดีเดนและผูทํา
คุณประโยชนใหทุกหนวยงานคัดเลือก และสงผลใหกองบริหารงานบุคคลเพ่ือรวบรวมเสนอ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชนพิจารณาใหคะแนน

5.3 มีการนําผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา
5.3.1 โดยมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2558
เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบผลการประเมินและใหขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดสวัสดิการตอไป

5.3.2 รวบรวมผลคะแนนจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทํา
คุณประโยชน นําเสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน
พิจารณาผลการคัดเลือกตามระยะเวลาท่ีกําหนด

6. แผนการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
6.1 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําป

งบประมาณ 2558 เสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งทําหนาท่ีวางแผน กําหนด กํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร ใหความเห็นชอบ

6.2  การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําป
งบประมาณ 2558

6.2.1 จัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลการสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง ไดแก
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กก ตน เกณฑการประเมิน
- จัดอบรมโครงการพัฒนาผูบริหารประจําป 2557  กิจกรรมท่ี 2  ในวันท่ี 6

สิงหาคม 2557
- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ ระหวางวันท่ี  5-6

กุมภาพันธ 2558
- จัดอบรมโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร  ในวันท่ี 27 เมษายน 2558
6.2.2 จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ือรับแจงเรื่องรองเรียนการประพฤติผิด

จรรยาบรรณและวินัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd ตูรับเรื่องรองเรียน
และทางโทรศัพทสายตรง 0-2281-1479

6.2.3 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ในสังกัดทุกระยะ 4 เดือน เพ่ือใหมีการรายงานผลกรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และ
เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขขอบังคับเก่ียวกับมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
มหาวิทยาลัย

6.3. มีการสรุปผลการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจากหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัดเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบและพิจารณา
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5.1.7. การประกันคุณภาพ

กก ตน เกณฑการประเมิน
  7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตาม
แนวทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีสํานักประกันคุณภาพเปน
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแล สนับสนุน สงเสริม ดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม ในรูปแบบ RMUTP Model มีกลไก
การเชื่อมโยงการดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายท้ังระดับสถาบัน (หนวยงานระดับกอง) ระดับ
คณะ และระดับหลักสูตร ประกอบดวย   1) การควบคุมคุณภาพ  2) การตรวจสอบคุณภาพ
และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้

1) การควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายคุณภาพ " ในการปฏิบัติงาน
ภารกิจทุกดานใหใชระบบการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน เปนกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และใหถือเปนหนาท่ีของ
ทุกหนวยงานในการพัฒนาระบบและใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการ ซึง่มีการดําเนินงานดังนี้

- แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มี
หนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ และมีคณะกรรมการกํากับดูแลและ
รับผิดชอบดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รอง
คณบดี, ผอ. และหัวหนางาน) มีหนาท่ีกํากับดูแลและดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีไดรับมอบหมาย

- มีการกําหนดนโยบายเปาหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบงชี้ สกอ. และ ก.พ.ร. ในระดับ
สถาบัน ปการศึกษา 2557 กําหนดคาเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกําหนดผู
กํากับดูแลและรับผิดชอบรายตัวบงชี้ในระดับสถาบัน และระดับหนวยงาน และแผนดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
ผูบริหาร ตามมติท่ีประชุมผูบริหาร วาระการประชุมดานการประกันคุณภาพ วันท่ี 2 ก.พ. 2558
ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักอธิการบดี ซึ่งการถายทอดนโยบายแตละระดับทําท้ัง
การประชุม และการแจงเวียนทราบถึงหนวยงาน

นอกจากนั้นยังจัดใหมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหความรู สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ดานประกันคุณภาพแกบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย เชน (โครงการตามแผน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3 โครงการ)

(1.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ; ดานการจัดการความรู
พัฒนาคุณภาพ วันท่ี 8-9 มิถุนายน 2558 ณ ณ ผึ้งหวาน รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี

(2.) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน วันท่ี 11 มิถุนายน 2528 ณ อาคารมงคลอาภา คณะ
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กก ตน เกณฑการประเมิน
บริหารธุรกิจ , อบรมระดับหลักสูตร วันท่ี13-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กรุงเทพฯ

(3.) โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (พ.ศ. 2559 - 2563) วันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2558 ณ  หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

2) การตรวจสอบคุณภาพ การดําเนินงานดานการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มีการดําเนินการดังนี้ .-

- สํานักประกันคุณภาพไดกําหนดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย และมอบใหคณะนําไปจัดทําแผนการดําเนินการระดับคณะโดยใหมีความ
สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย

- การกํากับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ถูกกํากับภายใตผูกํากับตัวบงชี้ของทุกหนวยงาน
โดยหนวยงานปฏิบัติงานจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้แตละระดับ และ
รายงานตอผูลบริหารทราบ โดยหนวยงานประกันคุณภาพเปนผูรวบรวมผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมเสนอตอผูบริหารระดับสูงใน รอบ 6  เดือน และ 12 เดือน  นอกจากนั้นหนวยงาน
ประกันคุณภาพจะเปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนประกันของหนวยงานยอยระดับ
คณะอีกดวย

3) การประเมินคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพเปนผูกําหนดแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ระดับสถาบัน และรับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินระดับสถาบัน สวนระดับคณะ จะเปนผูพิจารณาดําเนินการการจัดแผนการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะเอง โดยใหมีความสอดคลองกับระดับสถาบัน ตลอดจน
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและสงผลการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ตอผูเก่ียวของเชนรายงานตอผูบริหาร  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และสํานักประกันคุณภาพ และสํานักประกันคุณภาพจะเปนผูประสานงานกํากับการ
กรอกขอมูลรายงานผลการประเมินเขาสูระบบ CHE  QA Online ของ สกอ. ใหทันเวลาภายใน
120 วันหลังสิ้นปการศึกษา  และนําผลการประเมินทุกระดับในภาพรวมเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูงและสภามหาววิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอเสนอแนะเพ่ือการนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย7 ขอ 7 ขอ 5
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การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย7 ขอ 7 ขอ 5

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2: ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบงช้ี :ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน

ผลการประเมินทุกคณะ : ในปการศึกษา 2557 ( 1 ส.ค.57-31 ก.ค.58 )
คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน

(เต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2.70 ระดับพอใช
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 3.55 ระดับดี
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.66 ระดับดี
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.70 ระดับดี
5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.16 ระดับดี
6.คณะวิศวกรรมศาสตร 3.10 ระดับพอใช
7.คณะศิลปศาสตร 3.07 ระดับพอใช
8.คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 3.47 ระดับพอใช
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.66 ระดับดี

คาเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 31.07/9 = 3.45 ระดับพอใช

หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
.........................................................................................................................................................................
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน )
กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให

เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดทําระบบและกลไกในการกํากับ ควบคุม

ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ. เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย
กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ นวัตกรรม ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป

ในสวนของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทําหนาท่ีกํากับ ติดตามการดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตาม
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผูบรหิารของ
มหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ งานหลักสูตรของคณะ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ใหหลักสูตรเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
คณะ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวาระในการกํากับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ เชน แนวทางการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การบันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการกําหนดระบบและกลไกในแตละตัวบงชี้ โดยมอบหมาย
หนาท่ีผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ การกําหนดแผนการดําเนินงาน การมอบหมายใหงานติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพโดย
ใหลงรายละเอียดถึงระดับหลักสูตร
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กก ตน เกณฑการประเมิน
  2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของแตละหลักสูตร

รับผิดชอบกํากับ ติดตาม ใหหลักสูตรเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพท่ี
กําหนด

2. หัวหนางานหลักสูตรของคณะ รับผิดชอบกํากับ ติดตาม หลักสูตรในภาพรวมของ
คณะ

3. รองคณบดี (ฝายประกันคุณภาพ/ฝายหลักสูตร/ฝายท่ีเก่ียวของ)
4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบกํากับ ติดตาม หลักสูตรคณะ/ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
5. สํานักประกันคุณภาพ รับผิดชอบกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
6. ผูบริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย และ

ผูชวยอธิการบดี รับผิดชอบกํากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย

7. สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ผูบริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารยประจํา ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง
ใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด ใหขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับแกใหมีความ
ทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง

โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร รับผิดชอบและกํากับ ติดตาม ใหมีการดําเนินการเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพท่ีกําหนด และการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การจัดทําหลักสูตร (มคอ.2)
การดําเนินการสงแบบรายงาน มคอ.3 – 7 ตามกรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยการ
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร ผูรับผิดชอบระดับคณะจะทําการ
พิจารณาและรวบรวม รายงานมาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือทําการรวบรวม
และนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา กลั่นกรอง ให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอเสนอแนะมาหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาใหหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพตอไป
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กก ตน เกณฑการประเมิน
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร

และคณะ ตลอดปการศึกษา 2557 หลากหลายรูปแบบท้ังทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทาง
การเงิน และทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ  เชน มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะหรือระหวางคณะ
กิจกรรมวิพากษ  มคอ.7 และ SAR ของคณะ กิจกรรมการรับการประเมินคุณภาพของคณะ
ระบบการประเมินผลการสอนรายวิชา ระบบการสํารวจภาวะการมีงานทํา  ตลอดจนการ
สนับสนุนครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ตาง ๆ เชน หอง smart
classroom หองสมุดท่ีทันสมัย หองเรียนรูดวยตนเอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โครงขาย
internet ความเร็วสูง เปนตน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานหลักสูตรและคณะ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

  4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินคุณภาพระดับคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอใหการพิจารณาผลการประเมิน รวมท้ังให
ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยจะนําขอเสนอแนะดังกลาว มาทําการปรับปรุงการดําเนินงานของ
คณะตอไป

ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เปนการดําเนินการในป
แรก จึงยังไมสามารถนําผลการประเมินท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอให
สภามหาวิทยาลัยรับทราบไดทันกอนท่ีจะทําการตรวจประเมิน จึงทําใหการดําเนินการในสวนนี้
ยังไมแลวเสร็จ แตมหาวิทยาลัย มีระบบกลไกในการกํากับ ติดตาม เรื่องการเสนอผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไว
อยางชัดเจน

  5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ปญหาท่ีพบในการดําเนินการ
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง

ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เปนการดําเนินการในป
แรก จึงยังไมสามารถนําผลการประเมินท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอให
สภามหาวิทยาลัยรับทราบไดทันกอนท่ีจะทําการตรวจประเมิน จึงทําใหการดําเนินการในสวนนี้
ยังไมแลวเสร็จ

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 ขอ 3 ขอ 3

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดาํเนินงาน คะแนน ต่ํากวา

เปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 ขอ 3 ขอ 3
หมายเหตุ/ขอสังเกต
................................................................................................ .......................................................
................................................................................................ .......................................................
................................................................................................ .......................................................



80

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2557
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับ
พอใช ท่ี 2.68 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลอยูในระดับด ี1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 อยูในระดับ
พอใช 3 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3, 4 และ 5 อยูในระดับตองปรับปรุง 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี
1 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.49 3.00 1.65 2.02 ปรับปรุง
2 การวิจัย 3 4.54 4.00 1.40 3.31 พอใช
3 การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช
4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช

5 การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช
รวม 13 2.25 3.29 1.53
ผลการประเมิน 2.70 พอใช

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)
จุดเดน
-
จุดท่ีควรพัฒนา
1. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
2. การประเมินคุณภาพกิจกรรม/โครงการใหครอบคลุมตามตัวบงชี้กําหนด
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและแผนงานโครงการท่ีนําไปใชในปการศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะ
1. การเขียนรายงานตองชี้แนะท่ีสามารถนําไปเปนแผนของปการศึกษาตอไป
2. คณะตองมีการดําเนินงานกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดับดี ท่ี 3.55 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3 และ
4 อยูในระดับดี 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 5 อยูในระดับพอใช 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 และ
2 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,
2.1,3.1,4.

1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.38 5.00 2.62 2.79 พอใช
2 การวิจัย 3 4.80 5.00 0.58 3.46 พอใช
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 4.50 ดี
รวม 13 2.23 4.86 1.6
ผลการประเมิน 3.55 ดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
1.ผูบริหารทุกระดับมีความมุงม่ันพัฒนางานทุกพันธกิจไดผลลัพธเปนท่ีประจักษท้ังระดับชาติ และนานาชาติ เชน
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหจัดแสดงตอนรับแขกตางประเทศ รัสเซีย ภูฏาน แคนาดา เปนตน-
2.บุคลากรและนักศึกษา มีผลงานเดน ไดรับรางวัล ท้ังระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง
3.การบริการวิชาการแกสังคม สามารถสรางความเขมแข็งใหหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ และเอกชน เปน
ประโยชนในการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยและนักศึกษาสามารถสรางเครือขายเปนแหลง
ผลงานของนักศึกษา และสรางรายไดใหคณะ/มหาวิทยาลัย
จุดท่ีควรพัฒนา
1.การบริหารจัดการบางเรื่องมีระบบและกลไกท่ีไมชัดเจน เชน กระการพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยง การ
บริหารจัดการความรู และการบริหารงานวิจัย เปนตน
2.ผลการบริหารจัดการหลักสูตรบางหลักสูตรมีอัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ
3.ผลงานวิจัยท่ีไดมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร หรือผลงานวิชาการรับใช
สังคม การประเมินตําแหนงวิชาการท่ีผานเกณฑการประเมินนอยมาก
ขอเสนอแนะ
1.ควรวางระบบและกลไกในการบริหารจัดการทุกเรื่องใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
2.ควรมีมาตรการในการเพ่ิมจํานวนอาจารยใหมากข้ึน เพ่ือใหการบริหารจัดการคลองตัว
3.ควรมีมาตรการสนับสนุนหรือสงเสริมใหนักวิจัยนํางานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรหรือตอยอดตอไป
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดับดี ท่ี 3.66 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 3 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3 ,4และ
5 อยู ในระดับดี 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 อยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี
1 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 2.47 4.00 3.15 3.10 พอใช
2 การวิจัย 3 1.07 5.00 4.95 3.67 ดี
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 4 7 2
ผลการประเมิน 2.12 4.43 4.05 3.66 ดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
มีความกาวหนาทางผลงานวิชาการของอาจารย/บทความวิชาการ/บทความวิจัย และมีผลงานสรางสรรคท่ี

เผยแพรสูสาธารณะ
จุดท่ีควรพัฒนา

ควรมีการบริการและพัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีคุณวุฒิ/ตําแหนงวิชาการ/การเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน
ขอเสนอแนะ
1.ควรสนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
2.ควรสนับสนุน/สงเสริมใหไดรับงบประมาณจัดสรรการทําวิจัย/งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

4. คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ท่ี 3.74
คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3 และ 4 อยูในระดับดี 2
องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 และ 5 อยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 (รายละเอียดตาม
ตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.86 5.00 2.35 2.99 พอใช
2 การวิจัย 3 3.21 5.00 2.98 3.73 ดี
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี
รวม 13 8.79 34.00 5.85 48.64
ผลการประเมิน 2.20 4.86 2.93 3.70 ดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
1.มีการสนับสนุนงบประมาณท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลักของคณะอยางตอเนื่อง เชน ดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ดานบริการวิชาการ เปนตน-
2.มีโครงการบริการวิชาการใหแกชุมชนเดิมเพ่ิตอยอดและพัฒนาความรูท่ีไดรับใหเกิดประโยชน และความยั่งยืน
ของชุมชน
3.มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขันท่ีชัดเจน
4.บัณฑิตของคณะฯ มีคุณภาพเปนท่ีตองการของสถานประกอบการ
จุดท่ีควรพัฒนา
1.สนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกและทําผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน
2.ควรมีมาตรการในการเพ่ิมนักวิจัยหนาใหม
3.คูมือบริหารความเสี่ยงของคณะควรปรับปรุงใหเขาใจงาย รวมถึงพัฒนารูปแบบการดําเนินการเรื่องการบริหาร
ความเสีย่งใหชัดเจนมากข้ึน
4.ควรพัฒนากระบวนการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีใหชัดเจนข้ึน
ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร อยางเปนระบบ
2.งานวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม ควรนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใหชัดเจน
3.ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานวิชาการและตีพิมพเผยแพรมากข้ึน เชน ลดภาระงานสอน จัดพ่ี
เลี้ยงนักวิจัย ฯลฯ
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5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวมอยูในระดับดี ท่ี 4.16 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ คือ
องคประกอบท่ี 2, 4 อยูในระดับดี 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3, 5 อยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ
คือ องคประกอบท่ี 1 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 3.51 4.00 2.61 3.52 ดี
2 การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
3 การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี
4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี
รวม 13 4 7 2
ผลการประเมิน 3.88 4.43 3.81 4.16 ดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
1. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเทากับ 1:5.35 แตคณะมีภาระสอนในรายวิชาวิทย-คณิต ทําใหคา FTES ของคณะ

อยูในระดับดีมาก
2. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย รวมท้ังมีการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ
3. มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ
จุดท่ีควรพัฒนา
1. เพ่ิมจํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตรใหเหมาะสม
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการขอมูล เพ่ือการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ
3. ควรสงเสริมใหอาจารยขอเสนอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในระดับหลักสูตร เพ่ือลดตนทุนตอหนวยของแตละหลักสูตร
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารคุณภาพอยางเปนระบบ
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6. คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวม
อยู ในระดับพอใช ท่ี 3.10 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลอยูในระดับดี 1 องคประกอบ คือ
องคประกอบท่ี 2 อยูในระดับพอใช 3 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3, 4 และ 5 อยูในระดับตองปรับปรุง
1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.35 4.50 1.96 2.50 ตองปรับปรุง
2 การวิจัย 3 5.00 5.00 2.28 4.09 ดี
3 การบริการ
วิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช

4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

1 - 3.00 - 3.00
พอใช

5 การบริหาร
จัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช

รวม 13 4 7 2
ผลการประเมิน 2.27 3.86 2.12 3.10 พอใช
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
มีปจจัยนาํเขาทั้งดานครุภัณฑ งบประมาณ และองคความรูของอาจารยเพียงพอ ทันสมัย และมีระบบกลไกในการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดดเดน และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
จุดท่ีควรพัฒนา
1. จํานวนอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น (15.83%)
2. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด (0 คะแนน)
3. การจัดการความรูในระดับคณะและหลักสูตรยังไมมีการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสงผลให
คณะมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
4.  ไมพบขอมูลการกํากับ ติดตามผล การดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีระบบและกลไกในการสงเสริมอาจารยใหศึกษาตอ หรือรับอาจารยใหมในวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึน
2. ควรกําหนดมาตรการในการทําใหสัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปนไปตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด
3. ควรกําหนดใหมีการดําเนินงานเร่ืองการจัดการความรูในองคกรใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. คณะตองมีการดําเนินงานกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
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7. คณะศิลปศาสตร

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูใน
ระดบัพอใช. ท่ี 3.06 คะแนน

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 1.28 3.50 2.28 2.19 ตองปรับปรุง
2 การวิจัย 3 1.99 4.00 1.84 2.61 พอใช
3 การบริการ
วิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหาร
จัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี

รวม 13 1.46 4.29 2.06
ผลการประเมิน 3.07 พอใช

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
-
จุดท่ีควรพัฒนา

1. พัฒนาดานคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ
2. สงเสริมพัฒนาการตีพิมพบทความกับอาจารยทุกอยาง
3. พัฒนามาตรการ การนํางานวิจัยภายนอกเขาสูระบบ
4. สงเสริมการนําบริกาวิชาการมาบูรณาการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ
-
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8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตาม
การประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน  13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ท่ี 3.66 คะแนน หากพิจารณาตามรายองคประกอบ
องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 4 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2,3,4,5
องคประกอบท่ีมีผลอยูในระดับดี - องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี -
องคประกอบท่ีมีผลอยูในระดับพอใช - องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี
องคประกอบท่ีมีผลอยูในระดับตองปรับปรุง 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1
(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2, 1.3,1.4,

2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลติบัณฑติ 6 1.52+2.02+0
(1.18)

4.00+4.00
(4.00)

(2.71) 14.25/6
=2.38 ตองปรับปรุง

2 การวิจัย 3 (4.29) (4.00) (5.00) 13.29/3
=4.43 ดี

3 การบริการวิชาการ 1 - (5.00) - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1 - (5.00) - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00+5.00
(5.00) - 10.00/2

=5.00 ดีมาก

รวม 13 7.83/4=1.96 32/7=4.57 7.71/2=3.86 47.54/13
=3.66 ดี

ผลการประเมิน 3.66 ดี
* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
1. สภาพบรรยากาศการทํางานมีความเปนวิชาการสูง เนื่องจากผูบริหารปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบตามภาระงาน
สายสนับสนุนเดิมจากอาจารยลงสูผูปฎิบัติท่ีมีตําแหนงสายสนับสนุนอยางแทจริง
2. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีและพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3. ภาวะการมีงานทําและรายไดตอเดือนของบัณฑิตมีคอนขางสูง
4. ความรวมมือทางวิชาชีพระหวางหนวยงานภายนอกและศิษยเกาสงผลตอการเพ่ิมประสบการณตรงของ
นักศึกษาและการไดงานทําของบัณฑิต
จุดท่ีควรพัฒนา
1. จํานวนสภาพคงอยูนักศึกษาท่ีมีอัตราสวนลดลง
2. หลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานหรือผูใชแตยังไมเปนท่ีตองการในวงกวางของผูเรียน
3. เพ่ิมการเขียนแผนงานและแผนพัฒนาปรับปรุงตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหครบทุกพันธกิจหลัก
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ผลงานวิชาการและงบประมาณวิจัยถึงแมวาจะเปนไปตามเกณฑเปาหมาย แตเกิดจากผลงานของอาจารยเพียง
ไมก่ีทาน ควรเรงสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน
2. อัตรากําลังอาจารยประจําสาขาวิชาสวนใหญไมเปนไปตามเกณฑสัดสวน FTES ควรทบทวนในกรณีสาขาวิชาท่ี
มีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชามากกวาจํานวนนักศึกษา เม่ือเปรียบเทียบในภาพรวมของคณะ
3. กําหนดแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารยเพ่ือกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนเปนรายบุคคล
หรือรายสาขาวิชา
4. แนะแนวเชิงรุกและขยายพ้ืนท่ีตลาดการศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจของหลักสูตรท่ีเฉพาะทาง
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการ
ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยู ในระดับพอใช ท่ี 3.47 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 2
องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3, 4 อยูในระดับดี 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2, 5 อยูในระดับพอใช
1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 อยูในระดับตองปรับปรุง - องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี - (รายละเอียด
ตามตารางสรุปผลฯ)

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

I
(1.2,

1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.2)

O
(1.1,2.3)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 0.58 4.50 3.18 2.32 ปรับปรุง
2 การวิจัย 3 5.00 4.00 3.19 4.06 ดี
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี
รวม 13 4 7 2
ผลการประเมิน 1.68 4.57 3.19 3.47 พอใช

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)

จุดเดน
4. การมีสวนรวมของบุคลากรคณะ และคณบดีใหความสําคัญในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบัน
5. มีการจัดกิจกรรมทางดานบริการวิชาการและการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม โดยนักศึกษาและศิษยเกาเขารวม

อยางสมํ่าเสมอ
6. ศิษยเกาหรือบัณฑิตเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ
จุดท่ีควรพัฒนา
4. สรางเครือขายขยายความรวมมือระหวางสถาบันใหมีความโดดเดนในทุกพันธกิจ
5. ควรเสริมทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาและบุคลากรของคณะอยางตอเนื่อง
6. ควรมีการเปรียบเทียบและนําเสนอผลการประเมินทางดานการบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาท่ีผาน

การประเมินระหวางปกอนจนถึงปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
3. ควรสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความทาทายใหม โดยใหบุคลากรของคณะไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
4. ควรสงเสริมงานวิจัยและการเผยแพรผลงานสูระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน
5. ควรนําองคความรูจากการดําเนินกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือกลั่นกรองออกมาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี

และขับเคลื่อนใหเห็นถึงอัตลักษณท่ีโดดเดน
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