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1.บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ พบวา
ผลการดํ าเนิ นงานในภาพรวม มีคุณ ภาพในระดั บดี (คะแนนเฉลี่ ย 4.08) และเมื่อวิเคราะห รายองคป ระกอบ
พบวา องคประกอบที่มีคุณภาพระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่มีคุณภาพระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 2 (คะแนนเฉลี่ย 4.19) และองคประกอบที่ 5 (คะแนน
เฉลี่ ย 4.33) องค ป ระกอบที่ มี คุณ ภาพระดั บ พอใช ได แก องค ป ระกอบที่ 1 (คะแนนเฉลี่ ย 3.49) และเมื่ อ
วิเคราะหตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ทั้งปจจัยนําเขาและผลลัพธมีคุณภาพอยูในระดับ
พอใช และปจจัยกระบวนการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพของคณะ 9 คณะ พบวา ในภาพรวมมีคุณภาพในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
3.99) โดยทุ กคณะมีคุณภาพในระดับ ดี ซึ่งมีคะแนนคุณ ภาพระดับ คณะในชวงระหวาง 3.52 (คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน) ถึงคะแนน 4.39 (คณะวิศวกรรมศาสตร)
ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพของหลักสูตร 53 หลักสูตร พบวา ผาน 52 หลักสูตร ไมผาน 1 หลักสูตร
โดยมีคุณภาพในภาพรวมระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.92) ซึ่งคะแนนคุณภาพระดับหลักสูตรในชวง
ระหวางคะแนน 2.05 (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบํารุงรักษา) ถึงคะแนนเฉลี่ย 3.71
(หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร)
จุดเดน
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กวางไกล มีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ดิจิตัล (Digital University) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและความตองการของประเทศ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และนํามาใชตัดสินใจทางการบริหารจัดการที่มี
เครือขายเชื่อมโยงที่ดี
3. มหาวิทยาลัยสามารถนําองคความรูที่มีอยูในคณะตางๆมาดําเนินงานในพันธกิจดานบริการวิชาการที่
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดหลากหลาย รวมทั้งกอใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอชุมชน
แนวทางเสริมจุดเดน
1. จัดทํายุทธศาสตรและแผนกลยุทธในการผลักดันวิสัยทัศนไปสูเปาหมายรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย
3. ดําเนินการโครงการบริการวิชาการตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนตอชุมชน
รวมทั้งอาจนําผลที่ไดมาจัดทําความรูและตอยอดงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการและสรางรายได
ขอเสนอแนะในภาพรวม
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1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันในดานการผลิตบัณฑิต พบวามีคุณภาพอยูในระดับพอใช
ในพั น ธกิ จดานการผลิตบั ณฑิ ต ซึ่งเป นพั น ธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่ส งผลตอคุ ณภาพของบัณ ฑิ ต และเมื่ อ
วิเคราะหเชิงลึกดานปจจัย พบวา ปจจัยดานกระบวนการมีคุณภาพในระดับดีมาก แตปจจัยในดานนําเขาและ
ผลผลิตอยูในระดับพอใช มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหถึงสาเหตุและนําผลมาปรับปรุงปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพใหมากขึ้นอยางเรงดวน
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ แมวาทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีแตพบวา
อาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกในภาพรวมเพิ่มขึ้น แตยังไมไดตามเกณฑ สกอ. จึงควรมีมาตรการเรงรัดให
อาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น แตตําแหนงทางวิชาการในภาพรวมลดลงจึงตองหามาตรการเรงดวน
แกไขเรื่องนี้
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรไมผาน 1 หลักสูตร และผานจํานวน 52
หลักสูตร หลักสูตรที่ไมผานมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการพัฒ นาปจจัย มีการกํากับติดตามอยางใกลชิด
สําหรับหลักสูตรที่ผาน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการขอรับการประเมินตามระบบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพื่อใหไดรับการเผยแพรหลักสูตรตอไป รวมทั้งเรงสรางเอกลักษณใหกับหลักสูตรเพื่อการแขงขันกับสถาบัน
อื่น
4. ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอยูในเกณฑ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.92) ตัวบงชี้ที่ตองเรงรัด
คือ ตัวบงชี้กระบวนการ ตัวบงชี้ที่ 3.1 , 3.2 และ 5.1 ควรมีการประเมินกระบวนการและมีการพัฒนาระบบและ
กลไกและการกํากับติดตาม ดานตัวบงชี้ที่ไดคะแนนนอย (1 - 2 คะแนน) ในแตละองคประกอบ เพื่อกํากับติดตาม
ดานคุณภาพทางวิชาการใหบรรลุเปาหมายทุกตัวบงชี้
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2. หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา จากคู มือ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ กษา พ.ศ. 2557 ระหว างวัน ที่ 10-11
พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายใน เห็น ชอบกั บรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2558 ฉบับนี้ทุกประการ

........................................................
(รองศาสตราจารย ดร.เทื้อน ทองแกว)
ตําแหนง ที่ปรึกษาฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

(ดร.ศิริพงศ รักใหม)
ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและวางแผน
วิทยาลัยดุสิตธานี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

(อาจารยณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี)
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการงานประกันคุณภาพ
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท)
ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน

(อาจารยพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ)
ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการและเลขานุการผูทรงคุณวุฒิภายใน
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3. บทนํา
1. สรุปขอมูลพื้นฐาน

ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยยอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใชชื่อ
วา “วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี และอาชี วศึ กษา “ และได รับ พระมหากรุณ าธิ คุณ จาก พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั ว
พระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ตอมาไดรับการสถาปนาขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2548 ซึ่งไดทําใหเกิดเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และหนึ่งในนั้นก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร”
มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีภายใตวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ” เปน
สถาบันอุดมศึกษาจัดอยูในกลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี โดยแบงการจัดการเรียนการสอน
ออกเปน 9 คณะ แยกออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
6. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร
ในป ก ารศึ ก ษา 2558 มี ห ลั ก สู ต รที่ เป ด สอนรวมทั้ งสิ้ น 53 หลั ก สู ต ร จํ า แนกเป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ ” มีเปาหมาย
สู ง สุ ด คื อ “มุ ง มั่ น เป น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า แห ง โลกอาชี พ ในระดั บ สากล” โดยมี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษารวม
ทั้งหมด 11,933 คน จํานวนอาจารยป ระจํารวมทั้ งสิ้น 581 คน จําแนกเปนอาจารยดํารงตําแหน งวิชาการ คื อ
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อาจารย 419 คน ผูชวยศาสตราจารย 153 คน รองศาสตราจารย 8 คน และศาสตราจารย 1 คน และจําแนก
อาจารยตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี 34 คน ปริญญาโท 443.50 คน ปริญญาเอก 103.50 คน
2. สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยูเลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
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สวนที่ 1 บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน

ระดับสถาบัน

1-6

3. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการ
สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน
ภายใน

สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองสื่อสารองคกร**
- กองวิเทศสัมพันธ**
- กองศิลปวัฒนธรรม**
- สํานักประกันคุณภาพ**
- สถานีวิทยุสาธารณะ
เพื่อการศึกษา มทร.
พระนคร FM 90.75
MHz**

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ศาสตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิจัย
- กลุมบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิทยบริการ
- กลุมพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมเครือขายคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สํานักงานผูอํานวยการ

- กลุมวิชาการ
- กลุมทะเบียนและประมวลผล
- กลุมบัณฑิตศึกษา

คณะศิลปศาสตร

สถาบันภาษา**
ศูนยขอมูลสารสนเทศ**
ศูนยประสานราชการใสสะอาด**
ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวและโรงแรม**
ศูนยการจัดการความรู**
ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)**

คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและ
ออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ*

* หมายถึง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารการแบงสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
** หมายถึง จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-
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4. วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”
(A Leading Technology University in Producing Professional Graduates)
: พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต
และภาคบริการ
3. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
4. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
: ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.)
: ปณิธาน (Determination)
มุงมั่น เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล
(RMUTP strivers to be a leader of vocational studies based on integrated science and
technology as well as maintain our competent and virtuous persons.)
: คานิยมหลัก (Core Value)
“คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ”
(Think creatively Do professionally)
: เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล
(RMUTP strives to be a leading university for diverse career which is recognized internationally.)
: อัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ใฝรู
สูงาน
Hands - on

Keenness

Determination

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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Technological Expertise
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: เอกลักษณมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ
(University for Diverse Careers)
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก 3 คน อาจารย ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย 2 คน รวมเป น 5 คน และ
ผูชวยเลขานุการ 3 คน ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมินฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมินไวดังนี้
วัตถุประสงคการประเมิน
1. เพื่ อตรวจสอบและประเมิน ผลการดําเนิ น งานของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหเปรียบเทีย บผลการ
ดํ า เนิ น งานกั บ แกณฑ ม าตรฐานตามตั ว บ ง ชี้ ในทุ ก องค ป ระกอบคุ ณ ภาพ ตามคู มื อ ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลัย จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการปรับแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และไดมาตรฐานคุณภาพตอไป
3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลสําหรับการนําเสนอผลการดําเนินงานใหตนสังกัดไดทราบและเผยแพรตอ
สาธารชนตอไป
วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาที่
จะเขาประเมิน โดยตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับรายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิ ทยาลั ย แล วคณะกรรมการประเมิ น ศึ กษารายงานการประเมิ น ตนเองตามที่ ได รับ มอบหมาย
ประธานไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินถึงวิธีการประเมินและการเขียนรายงาน
การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม คณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ของการ
ประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการ
ประเมิ น กั บ ที ม บริ ห ารของามหาวทยาลั ย อธิ ก ารบดี บ รรยายสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ให
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม
2. เยี่ยมชมหนวยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเกี่ยวของ เชน เยี่ยมชม
หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานทีข่ องมหาวิทยาลัย เปนตน
3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสว นไดสว นเสียที่เกี่ยวของโดยไดแจงลวงหนา
กรรมการสภาผูบ ริหาร ผูแทนคณาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา และผูใชบัณฑิต
4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยและผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ
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การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
1. เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประธานไดกําหนดใหกรรมการมา
ประชุมสรุปผลงานประจําวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเกี่ยวของ รับทราบและ
รวมอภิปรายผลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เกณฑการตัดสินผลการประเมิน
ในการประเมิ น ครั้งนี้ คณะกรรมการตั ด สิ น ผลตามเกณฑ คะแนนผลลั พ ธ 1- 5 ของสํ านั กงาน
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 ปการศึกษา 2558
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ (ป.1)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

เปาหมาย

กรรมการ

SAR
คะแนน

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผล

คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย

2.92



2.23



2.32



องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
(สกอ.1.1) (ผลลัพธ)
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
เอก (สกอ.1.2) (ปจจัยนําเขา)
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปจจัยนําเขา)
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.4) (กระบวนการ)
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5) (กระบวนการ)

3.10
คะแนน

2.92

รอยละ 20

2.23

รอยละ 30

2.32

6 ขอ
(5 คะแนน)
5 ขอ
(4 คะแนน)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1

154.95 /53 =
2.92 คะแนน
103.5 x100 รอยละ
17.81
581
162 x100 รอยละ
27.88
581

5.00

6 ขอ

5.00



5.00

6 ขอ

5.00



3.49

3.49

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
6 ขอ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1)
(5 คะแนน)
(กระบวนการ)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
3 คะแนน
(สกอ.2.2) (ปจจัยนําเขา)
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
2.75
และนักวิจัย (สกอ.2.3) (ผลลัพธ)
คะแนน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.3.1)
(กระบวนการ)

5.00

6 ขอ

5.00



4.42

4.42 คะแนน

4.42



3.15

3.15 คะแนน

3.15



4.19
6 ขอ
(5 คะแนน)

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
6 ขอ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ)
(5 คะแนน)
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เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4

5.00

เปาหมาย

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5

กรรมการ

SAR
คะแนน

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
7 ขอ
และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.5.2)
(5 คะแนน)
(กระบวนการ)
5.1.1 การพัฒนาแผน
5.1.2 การเงิน
5.1.3 การบริหารความเสีย่ ง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2)
3.51
(ผลลัพธ)
คะแนน
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
4 ขอ
และคณะ (สกอ.5.3) (กระบวนการ)
(3 คะแนน)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5

5.00

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผล

คะแนน

5.00

7 ขอ

















3.99

3.99 คะแนน

3.99

4.00

5 ขอ

4.00

บรรลุ
เปาหมาย

5.00

4.33

4.33

4.08

4.08

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ป.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
I
P
O
คะแนน 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
องคประกอบ
(1..4,1.5,
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
(1.2,
เฉลี
ย
่
(1.1,2.3,5.2)
2.1,3.1,4.1,
คุณภาพ
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
1.3,2.2)
5.1,5.3)

1 การผลิตบัณฑิต

2.28

5.00
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2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน
* หมายเหตุ

4.42
-

5.00
5.00
5.00

3.15
-

4.19
5.00
5.00

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

2.99
ระดับ
พอใช

4.50
4.86
ระดับ
ดีมาก

3.99
3.35
ระดับ
พอใช

4.33
4.08
ระดับดี

ระดับดี
ระดับดี

ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

5.3 จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รายองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
มีหลักสูตรสวนใหญที่เนนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน
แนวทางเสริมจุดเดน
1. พัฒนาจุดเดนของหลักสูตรใหเปนเอกลักษณของสถาบัน สรางความเปนเฉพาะทางที่แตกตางจาก
สถาบันอื่น (รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
2. ควรมีรายวิชาที่สรางอัตลักษณใหกับนักศึกษาโดยเฉพาะ
จุดที่ควรพัฒนา
1. เรงพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ
2. กําหนดและออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางอัตลักษณใหแกนักศึกษาใหชัดเจนตอเนื่องครอบคลุม
นักศึกษาทุกชั้นป
3. ควรติดตามและกํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองของอาจารยรายบุคคล ติดตามและเรงรัดใหเปนไปตามแผนอยางจริงจัง
2. ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยใหมี
ประสิทธิผล
3. ทบทวนหรือปรับปรุงระบบการบริการและใหคําปรึกษา เชน โทรศัพทสายตรง
4. ควรแยกกิจกรรมสวนกลางกับคณะใหชัดเจน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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องคประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดเดน
1. มีระบบและกลไกสงเสริมการวิจัยที่ดีเอื้อตอการพัฒนาภารกิจดานการวิจัยของสถาบัน
2. มีสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยสูงกวาเกณฑเกือบทุกคณะ
แนวทางเสริมจุดเดน
1. จัดทําแผนกลยุทธเชิงรุกเพื่อผลักดันผลงานวิจัยแบบมุงเปา โดยการจัดกลุมและสงเสริมชวยเหลือตาม
ศักยภาพ
2. ใหความสําคัญกับคณะที่ยังมีศักยภาพในการวิจัยนอย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลักดันใหอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาเครือขายและความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ ผลักดันใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและกลไกการสงเสริมการวิจัย
2. กําหนดเปาหมายและทิศทางการวิจัยใหชัดเจนสอดคลองกับงบประมาณ
3. กําหนดกลยุทธการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใหชัดเจนปฏิบัติได
องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน มีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และหลายโครงการ มีผลเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
แนวทางเสริมจุดเดน
มหาวิทยาลัยควรนําขอมูล แนวปฏิบัติที่ดีตาง ๆ จากการบริการวิชาการแกชุมชนมาดําเนินการจัดการ
ความรู หรือตอยอดไปสูงานวิจัย
องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
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1. มหาวิ ท ยาลั ย มี การบู รณาการงานด านทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กั บ การบริ ก ารวิ ช าการผ าน
โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมจากบุคลากร มาไวในคลังปญญาของ
มหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดเดน
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการรวบรวมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมจากชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย ทั้งจากตัวบุคคล สิ่งของ และสถานที่ โดยอาจเริ่มจากเขตดุสิตซึ่งเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับ โดยใชองคความรูที่
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ เชน ดานอาหาร ดานเครื่องแตงกาย เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนด านการทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในบางส ว น ยั งพบความไม ส อดคล องระหวา งประเด็ น
ยุทธศาสตร วัตถุประสงคของแผน และตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทําแผนใหมีความสอดคลองกัน โดยอาจใชการใหความรูแกหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถจัดทํา
แผนไดอยางถูกตอง
2. การดํ าเนิน โครงการ/กิ จกรรม ควรกํ าหนดตั วชี้ วัด ให สอดคล องกั บ วัต ถุป ระสงค นอกเหนื อจากการ
ประเมินจํานวนผูเขารวม และผลประเมินความพึงพอใจ

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารในการกํากับติดตามผลการประเมิน ผลการบริหาร ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหสามารถตรวจสอบและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารไดรวดเร็ว ทันสมัย และพรอมใช
แนวทางเสริมจุดเดน
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงทุกระบบใหเปนระบบเดียวกัน
สามารถเขาถึงไดงายและวางระบบรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ในจุดเนนดาน Digital และออกนอก
ระบบราชการ
จุดที่ควรพัฒนา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหงานประกันคุณภาพบูรณาการเปนสวนหนึ่งของการ
บริหาร โดยการบูรณาการระบบฐานขอมูล แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่เชื่อมโยงและตอเนื่องกัน
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5. ภาคผนวก

6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
6.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
6.3 รายชื่อผูใหสัมภาษณ
6.4 บันทึกภาคสนาม
6.5 Common Data Set

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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6.2 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ สกอ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วัน/เวลา
รายละเอียด
สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะ หองประชุมรพีพัฒน
ชั้น ๓ อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการ)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - ผูบริหารสถาบัน กลาวตอนรับและแนะนําผูบริหาร มทร.พระนคร และ อธิการบดี
บรรยายแนะนําบริบทของสถาบัน
- ประธานกรรมการฯ กลาววัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพฯ และ
กลาวแนะนําคณะกรรมการ
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ -หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง ๑
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ -หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง ๑
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ (ตอ)
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน
ประจําวัน
วันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการผูประเมิน ประชุมยอย

หองประชุมรพีพัฒน

๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ สัมภาษณ
๑. นายกสภา หรือ กรรมการสภาผูบริหาร ๒. ผูบริหาร ๓. คณบดี
๔. อาจารย+บุคลากรสายสนับสนุน ๕. นักศึกษา+ศิษยเกา
๖. ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการที่ใชบริการสถาบัน
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง ๑
-หองนายกสภาฯ

หองประชุมรพีพัฒน

หองประชุมรพีพัฒน

คณะกรรมการผูประเมิน)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ

หองประชุมรพีพัฒน

คณะกรรมการผูประเมิน) (ตอ)

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - คณะกรรมการกลาวรายงานสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ
- คณะผูบริหารเขารับฟงผลการประเมินคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

หองประชุมรพีพัฒน
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วัน/เวลา

รายละเอียด
- อธิการบดีกลาวขอบคุณคณะกรรมการผูประเมิน, ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ
และ กลาวปด การตรวจประเมินคุณภาพ

สถานที่

ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผอ.สํานักประกันคุณภาพ (๐๖๑-๓๘๖๑๘๐๓) เจนจิรา (๐๘๖-๗๐๐๔๔๐๘) สํานักประกันคุณภาพ ๐๒-๖๖๕๓๘๘๘ ตอ
๖๖๐๔,๖๖๐๕

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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6.3 การสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2558 ในวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2559
1.กําหนดการสัมภาษณมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
กลุมที่
คณะกรรมการ
1 รศ.ดร.เทื้อน ทองแกว

2

3

กลุมผูรับสัมภาษณ (จํานวน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2)

สถานที่
เวลา 9.30 - 10.45 น.
ผูบริหาร (อธิการบดี,รองอธิการบดี) (8) หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3
อาคารสํานักงานอธิการบดี
ดร.ศิริพงศ รักใหม
คณบดี (9)
เวลา 9.30 – 10.15 น.
อาจารยณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี
หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงานอธิการบดี
อาจารยประจํา (3)
เวลา 10.15 – 10.45 น.
หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4
บุคลากรสายสนับสนุน (2)
อาคารสํานักงานอธิการบดี
ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ (3)
เวลา 9.30 – 10.15 น.
อาจารยพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 3
อาคารสํานักงานอธิการบดี
นักศึกษา (4)
เวลา 10.15 – 10.45 น.
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 3
ศิษยเกา (4)
อาคารสํานักงานอธิการบดี

2. รายชื่อผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เพื่อเขารับการสัมภาษณ ในวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ลําดับ

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ

ตําแหนง

เวลา/สถานที่
สัมภาษณ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1 นายชุมพล

เที่ยงธรรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

2 นางฉวีวรรณ

สุคันธรัต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ณ หองสภา
มหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

2. ผูบริหาร (อธิการบดี,รองอธิการบดี)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ลําดับ

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ

เวลา/สถานที่
สัมภาษณ

ตําแหนง

1 รศ.สุภัทรา

โกไศยกานนท

อธิการบดี

2 ผศ.ปานทิพย

ผดุงศิลป

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

3 ผศ.สุใจ

พรเจิมกุล

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน

4 ผศ.เฟองฟา

เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

5 ผศ.สหรัตน

วงษศรีษะ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ

6 ผศ.ยุทธภูมิ

สุวรรณเวช

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ศิษยเกา

7 ผศ.รัมภา

สุวรรณพฤกษ

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

8 รศ.วิมลพรรณ

อาภาเวท

รองอธิการบดีฝายสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร

1 ผศ.ดร.สุชาดา

เกตุดี

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

2 ผศ.ดร.ชญาภัทร

กี่อาริโย

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

3 อาจารยอรรถการ

สัตยพาณิชย

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4 ดร.ปริญญา

มากลิ่น

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

5 ดร.ไพศาล

การถาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 ผศ.ดร.วิโรจน

ฤทธิ์ทอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (ติดราชการ)

7 ผศ.วาที่ รต.วัชระ

โพธิสรณ

คณบดีคณะศิลปศาสตร

8 ผศ.อาภาพรรณ

ยุเหล็ก

9 อาจารยธานี

สุคนธะชาติ

ณ หองประชุม
รพีพัฒน ชัน้ 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

และ

3. คณบดี
หองประชุมบัว
มวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ การ
ออกแบบ (ติดราชการ)

4. อาจารยประจํา
1 อาจารยดุริยางค

คมขํา

อาจารยประจําคณะสื่อสารมวลชน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ลําดับ

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ

ตําแหนง

2 ผศ.วาที่ ร.ต.ทรงวุฒิ

มงคลเลิศมณี

อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร

3 อาจารยนิพล

แกนโกมล

อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ

1 นางนงลักษณ

ทองนาค

หัวหนางานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองบริหารงานบุคคล

2 นางสาวเนาวรัตน

สรอยฟา

เจาหนาที่พัสดุปฏิบัติการ กองคลัง

เวลา/สถานที่
สัมภาษณ
มวง 1 ชั้น 4
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

5. บุคลากรสายสนับสนุน
หองประชุมบัว
มวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

6. นักศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

1 น.ส.ทิพยทยิ า

อินทรทิพย

2 นายนที

สําเริง

3 นายณัฐนนท

กําเนิดแขก

นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

บํารุงนุรักษ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4 น.ส.ลภัสรดา

ณ หองประชุม
เล็ก ชั้น 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

7. ศิษยเกา
1 นายกวิณภพ

ปรีดี

2 คุณอาทิตย

เทพทุงหลวง

3 อาจารยฉัตรเพ็ชร

ชมใจ

กรรมการผูจัดการ บริษัทจีเอสไอเอ รัสติคา
สอบบัญชี จํากัด (จากคณะบริหารธุรกิจ)
นักออกแบบ หางหุนสวนจํากัดโขมพัสตร
(จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น) Tel : 086-6078699
สาขางานอาหารและโภชนาการ แผนกคหกร
รม โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) (จากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

ณ หองประชุม
เล็ก ชั้น 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี
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ลําดับ

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ

4 ดร.สมบูรณ

เอื้ออัชฌาสัย

ตําแหนง

เวลา/สถานที่
สัมภาษณ

กรรมการผูจัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน)

8. ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ
1 คุณยุพาพร
2 คุณปองขวัญ
3 คุณกรองทอง

กรรมการผูจัดการ บริษัท วี.อาร. สหบัญชี
กรุป จํากัด (จากคณะบริหารธุรกิจ)
เจาของรานปทมาภรณ ฟลอรีส
เอี่ยมฤกษชัย
(จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
กรรมการบริษัท วีเอสโอเค เซอรวิส จํากัด
วรนารถ
(จากคณะศิลปศาสตร)
ประเด็นที่ไดรับจากการสัมภาษณ
ไชยศรีเฉลิมพล

ณ หองประชุม
เล็ก ชั้น 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

สัมภาษณคณบดี
1. แนวทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
- เนนการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร
- มีการฝกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจ รวมทั้งบริหารจัดการตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานในรายวิชา
สหกิจประสบความสําเร็จ เชน อ.นิเทศ , การรายงานความกาวหนาอยางตอเนื่อง เปนตน
2. มหาวิทยาลัยมุงมั่นไปในแนวทางใด และมีการดําเนินการอยางไรบาง
- การเปน Digital University มีการสนับสนุนทั้ง Hardware และ Software
- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เชน MOC , Concept IOT ,
Data Management
- มีการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการวางแผนทางยุทธศาสตรรองรับ
- ในปจจุบันสิ่งที่ตองสนับสนุนไปรวมกันเพื่อใหการดําเนินการสําเร็จ คือ การเตียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อรองรับ Digital University
3. หลักการบริหารงานในฐานะของการเปนคณบดี
- การบริหารบนขอมูลจริง ใชขอมูลสนับสนุนการบริหารงานเพื่อใหบุคลากรทุกกลมมีความเขาใจ
ตรงกัน
- ดําเนินการอยางโปรงใสในการสื่อสารทั้งบุคลากรในบังคับบัญชาและสื่อสารความตองการตอเรื่อง
ตางๆแกผบู ริหารระดับสูง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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4. แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
- การจัดทําแผนพัฒนาอาจารย , การกําหนดเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
- การสนับสนุนตาง ๆ เชน อาจารยพี่เลี้ยง , การฝกอบรมเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
- การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอของอาจารย
5. ปญหาในการทํางาน , ขอติดขัด
- เจาหนาที่สายสนับสนุนไมเพียงพอ ทําใหอาจารยตองทํางานเอกสารบางอยางเอง
- การประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม ทําใหหลักสูตรตองปรับตัวและคณะตองดําเนินงานใหได
ตามเกณฑ
6. สิ่งที่อยากใหผูบริหารระดับสูงชวยเหลือ , ดําเนินการเพิ่มเติม
- การเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนใหแกคณะ
- การมอบหมายงานในตําแหนงตาง ๆ ควรใหมีการหมุนเวียนโครงสราง ( Rotation ) เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหเปน Multifunction มากขึ้น
สัมภาษณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
อาจารย
1. ทิศทางของสถาบันในการดําเนินการ
- ใหอาจารยรับงานจากภายนอกใหมากขึ้น ทั้งการบริการวิชาการ การเปนที่ปรึกษา และการวิจัย เพื่อ
หารายไดเขาสูสถาบัน
- มีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยตามความถนัด , การใหอาจารยเรียนรูการทํางานในดาน
บริหารนอกเหนือจากภาระงานประจํา
2. การดําเนินงานของอาจารยเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
- บูรณาการการเรียนการสอนกับการฝกปฏิบัติ
- สอนใหนักศึกษา มีการคิด เพื่อสามารถไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
- อาจารยของคระมีประสบการณในภาคธุรกิจ และนํามาใชในการสอนนักศึกษา
- การสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา
3. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองคานิยม “คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ”
- มีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหวางบุคลากรเพื่อใหเขาใจแนวคิดดังกลาว
- ปลูกคานิยมที่ใหแกนักศึกษาผานกิจกรรมตาง ๆ
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4. การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย
- การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
- การสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
1. การสนับสนุนการพัฒนาตนเองในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
- มีการพัฒนาทั้งความรูในงานที่รับผิดชอบโดยตรงและทักษะที่ใชในการทํางาน
เชน Service Mind
- มีงบประมาณสนับสนุนการอบรมภายนอกโดยเมื่อขอไปก็จะไดรับการอนุมัติทุกครั้ง
ขอคําถามรวมกัน
1. ผูบริหารมีหลักการในการบริหารอยางไร (ดี/ไมดี อยางไร)
- ผูบริหารบริหารงานไดดีมีความเปนธรรม , ความโปรงใส และสามารถตอบสนองบุคลากรความ
หลากหลายของบุคลากรในหนวยงาน
2. ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน รวมทั้งเรื่องที่อยากใหผูบริหารดําเนินการ
- การเพิ่มบุคลากร ทั้งอาจารย และบุคลากรใหเหมาะสม
- การเพิ่มพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
- การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนใหแกอาจารยที่เรียนตอตามความเหมาะสม

สัมภาษณนักศึกษา
1. อาจารยผูสอนมีประสบการณและความสามารถ แตอาจารยมีภาระงานมากกวาการสอนทําใหมีบาง
เวลาตองยกเลิกการสอนแบบกะทันหันทําใหนักศึกษาเสียเวลาในการเดินทาง
2. อาจารยที่ปรึกษามีความสนใจคอยติดตามเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี
3. เครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนมีจํานวนนอยและไมทันสมัยโดยเฉพาะเครื่องมือทางดานการ
ปฏิบัติการ หองเรียนไมพอตองใชเรียนรวมกัน
4. ในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา ควรกระจายไปยังพื้นที่ศูนยอื่นๆ
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รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ
ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2558
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ระหวางวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อคณะกรรมการผูประเมิน
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.เทื้อน

ทองแกว

กรรมการ
ประธาน

ตรวจประเมินตัวบงชี้ที่
องคประกอบที่ 5
(5.1, 5.2, 5.3)

2. ดร.ศิริพงศ

กรรมการ

องคประกอบที่ 1, 2

3. ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท

กรรมการ

(1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3)

4. อาจารยณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี

กรรมการ

องคประกอบที่ 3,4

5. อาจารยพิเชฐ

รักใหม

จิรประเสริฐวงศ กรรมการและเลขานุการ (3.1,4.1)
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้: ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน :

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน .ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร จําแนก
เปนระดับปริญญาตรีจํานวน 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเทากับ 2.92
และมีหลักสูตรไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.คณะ /หลักสูตร

การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร
ปการศึกษา ปการศึกษา
2558

2557

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ผาน

3.10

2.12

2. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผาน

2.86

2.11

3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ผาน

2.83

0 (1.67)

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผาน

2.46

1.71

5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผาน

2.33

2.30

14.08/5 =
2.82

8.24/5 = 1.65

รวม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย

ผาน

3.40

2.81

2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา

ผาน

3.67

2.83

3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ผาน

3.40

2.56

4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

ผาน

3.59

2.59

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ผาน

3.67

2.38

6. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น

ผาน

3.25

2.57

7. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ผาน

3.71

2.83

24.69/7 =
3.53

20.93/8 =
2.62

รวม
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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คณะ /หลักสูตร

การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร
ปการศึกษา ปการศึกษา

1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ

ผาน

2558
2.94

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

ผาน

2.87

3.21

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

ผาน

2.82

3.16

4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

ผาน

2.63

2.96

11.26/4 =
2.82

12.54/4 =
3.15

ผาน
ไมผา น

2.09

2.12

0.00

2.03

3. บัญชีบัณฑิต

ผาน

3.47

2.82

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ผาน

3.18

2.57

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ผาน

3.21

2.09

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

ผาน

3.03

2.35

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ผาน

3.29

2.57

8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผาน

3.07

2.54

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

ผาน

3.32

2.10

ผาน

24.66/9 =
2.74

21.19/9 =
2.35

ผาน
ผาน
ผาน

2.29

2.10

2.53

2.89

2.48

2.85

7.3/3 =
2.43

7.84/3 = 2.61

2.63

1.46

3.40

2.49

3.๐๑
2.96

2.30

3.01

2.42

รวม

2557
3.26

4. คณะบริหารธุรกิจ
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รวม
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม

รวม
6. คณะวิศวกรรมศาสตร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

2.99
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คณะ /หลักสูตร
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแมพมิ พ
12. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ

ความยั่งยืน
13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
รวม

การกํากับ
มาตรฐาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร
ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2.14

2557
2.49

2.53

2.25

3.05

1.40

2.20

0 (1.37)

2.29

2.42

3.10

0 (1.53)

3.56

3.58

3.31

1.68

36.19/13 =
2.78

25.45/13 =
1.96

3.33

2.26

3.34

2.21

3.36

2.27

3.31

2.38

13.34/4 =
3.34

9.12/4 = 2.28

7. คณะศิลปศาสตร
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

รวม
8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1.เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ผาน

3.47

3.38

2.เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

ผาน

3.28

3.28

3.สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

ผาน

2.36

2.88

9.11/3 = 3.04

9.54/3 = 3.18

รวม
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา

ผาน

2.93

2.64

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

ผาน

3.05

2.85

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ผาน

2.97

2.53

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

ผาน

2.99

2.82

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (ตอเนื่อง 2 ป)

ผาน

2.38

-

ผาน

14.32/5 =
2.86

10.84/4 =
2.71

รวม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร
ปการศึกษา ปการศึกษา

การกํากับ
มาตรฐาน

คณะ /หลักสูตร

2558

รวม 53 หลักสูตร

154.95/53 = 125.69/53 =
2.92
2.37

ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพปานกลาง

0.01-2.00
2.01-3.00

2557

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก

3.01-4.00
4.01-5.00

สูตรการคํานวณ : เทากับ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

=

154.95

2.92

53

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย
(คะแนน)
3.10

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
2.92 คะแนน

คะแนน
2.92

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(คะแนน)
3.10

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
2.92 คะแนน

คะแนน
2.92

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้.ขอมูลพื้นฐาน
ปการศึกษา 2558
(Common Data Set)
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
581
- ปฏิบัติงานจริง
540
- ลาศึกษาตอ
41
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
103.5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
17.81
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

=

X 100

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

103.5
581

= 17.81

= 17.81x5 = 2.23
40

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(รอยละ)
20

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
รอยละ 17.81

คะแนน
2.23

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การบรรลุเปาหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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(รอยละ)
ผลดําเนินงาน
20
รอยละ 17.81
หมายเหตุ/ขอสังเกต -


คะแนน
2.23

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558





ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 1.3

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้.ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ปการศึกษา 2558
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
581
540
41
419
153
8
1
27.88

สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100 =

162 x 100
581

27.88

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

X 5 = 27.88 x 5 = 2.32
60
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การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(รอยละ)
30

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
รอยละ 27.88

คะแนน
2.32

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(รอยละ)
30

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
รอยละ 27.88

คะแนน
2.32

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต -

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3-4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน: ขอ ปการศึกษา 2558 สถาบันไดดําเนินการดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก


ตน


เกณฑการประเมิน
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกหนักศึกษา
สามารถเขารับ บริการที่ ห น วยงานโดยตรงหรือผ านทางช องทางอื่ น ๆ เช น เว็บ ไซตห น วยงาน
Facebook โทรศัพท มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาประสบการณ ทางวิชาการและวิชาชีพใหกับ
นักศึกษา
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอหลักสูตร จํานวน 20 โครงการ และมีการประชาสัมพันธแหลงงานให
นักศึกษาทราบผานเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา









3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทํางาน เชน โครงการนัดพบ
สถานประกอบการ โครงการปจฉิมนิเทศน





4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ ตามขอ 1-3 ดังนี้
1.การใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตฯ มีผลประเมินเฉลี่ย 4.25
2.การใหขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร มีผลประเมินเฉลี่ย 4.23
3.การจัดกิกรรมเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน มีผลประเมินเฉลี่ย 4.28
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กก


ตน






เกณฑการประเมิน
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม เพื่อรายงานตอผูนังคับ
บัญชา โดยจะนําขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคมาดําเนินการแกไขในครั้งตอไ
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน แ ก ศิ ษ ย เ ก า จํ า นวน 1 โครงการ/
กิ จ กรรม และคณะต า งๆ ได จั ด โครงการ/กิ จ กรรมให กั บ นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคณะอี ก ทางหนึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแจ ง ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน แ ก ศิ ษ ย เ ก า ผ า นเว็ บ ไชด ม หาวิ ท ยาลั ย
www.rmutp.ac.th และเว็บ ไชด ของสมาคมศิ ษ ยเกา www.alumni.rmutp.ac.th และมี การ
รวบรวมองคความรูตางๆ เพื่อจัดทําเปนคลังความรูถายทอดองคความรู เพื่อใชเปนแหลงจัดเก็บ
ความรูและภู มิป ญ ญา (Intellectual Capital) ของมหาวิ ทยาลั ย ฯ สําหรั บ ใช พัฒ นาเป น คลั ง
สมอง

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต -
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3-4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ ในปการศึกษา 2558 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก


ตน


เกณฑการประเมิน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (กพศ.1.5-1-01) เพื่อจัดทํา
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 โดยมีนายกองคการนักศึกษา,สภา
นักศึกษา เขารวม





2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรม ใหครบถวน
(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม





3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ มีกิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือของนักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก





4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งตอไป
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กองพัฒ นานัก ศึก ษา ดํา เนิน การจัด กิจ กรรม/โครงการตามแผนพัฒ นากิจ กรรมนัก ศึก ษา
ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 13 โครงการ โดยทุกโครงการบรรลุต ามวัต ถุป ระสงคทุก
โครงการ
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา นําแนวทางแกไขปญหาที่ไดจากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มาปรับปรุงการดําเนินงานและแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในครั้งตอไป

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(ขอ)
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3-4ขอ
5ขอ
6ขอ
เกณฑมาตรฐาน: ขอ ในปการศึกษา 2558 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก


ตน
เกณฑการประเมิน
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค
มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยมีการ กําหนดผูรับผิดชอบดูแลงาน
สารสนเทศปรากฏตามโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําเว็ปไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th ซึ่งครอบคลุมขอมูลตางๆ เชน ขอมูลดาน
แหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย, ขอมูลดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค, ขอมูลดานแหลงเผยตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนตน
มีระบบบริหารงานวิจัย http://rpm.rmutp.ac.th/ และมีฐานขอมูลระบบสืบคนอางอิง
งานวิจัยผานเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th/





2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดง
งาน สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

43

professor)




3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยซึ่งครอบคลุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สานสนับสนุน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยของนักศึกษา
-งบประมาณสนั บสนุ นทุ น วิ จั ยสํ าหรั บบุ คลากรสายวิ ชาการและบุ คลากรสายสนั บสนุ น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 47,714,390 บาท
-งบประมาณสนับสนุบทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน
1,000,000 บาท





4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการ
ประชุมวิชาการ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ การจัดนิทรรศการรวมกับ
หนวยงานภายนอก ดังนี้
1) สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จํานวน 2
ฉบับ คือ ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 250,000 บาท และ ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 150,000 บาท
2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการประชุมวิชาการโดยความรวมมือเครือขาย 9 ราช
มงคล จํานวน 750,000 บาท
3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคกับ
หนวยงานภายนอก จํานวน 500,000 บาท
4) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ





5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
มีการดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยทั้งบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เชน โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง
นักวิจัย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน เปนตน





6.

มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาและประชาสัมพันธผานเว็ปไซต
สวพ. มีผลงานวิจัยผลงานสรางสรรคของอาจารย นักวิจัย จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
จํานวน 17 ผลงาน

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

หมายเหตุ/ขอสังเกต

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

-
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดชองตัวบงชี้: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
คะแนนทีไ่ ดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ( เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

คะแนนที่ได =

ผลการดําเนินงาน : ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59) มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังนี.้ ลําดับ

1
2
3
4

5
6
7**
8
9

หนวยงาน

จํานวนเงิน
ภายใน

คณะครุศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
- กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
-กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
รวม 9 คณะ

จํานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน

จํานวนอาจารยประจํา คะแนน
และนักวิจัยประจํา
ที่กรรมการ
(ไมนับผูลาศึกษาตอ)

0

3,695,710

35

ยืนยัน
105,591.71

6,403,315

1,285,000

7,688,315

78

98,568.14

1,475,240

3,280,000

4,755,240

30

158,508

5,380,310

0

5,380,310

92

0

3,873,320

0

3,873,320

79

49,029.37

1,506,990

0

1,506,990

13

115,922.31

4,350,010

578,750

4,928,760

61

80,799.34

10,732,775

2,294,000

13,026,775

105.5

123,476.54

976,725

0

976,725

85.5

11,423.68

898,620
11,821,940

0
0

898,620
11,821,940

30

29,954

23

513,997.39

45,734,645

7,437,750

58,552,705

540

-

3,695,710

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง SAR

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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3 คะแนน

ผลดําเนินงาน
4.42 คะแนน

คะแนน
4.42

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(คะแนน)
3 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
4.42 คะแนน

หมายเหตุ/ขอสังเกต

คะแนน
4.42

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

-
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวย
งานวิจัย
คะแนนที่ได
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาตอ
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาตอ
จํานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. ฯ (0.40)
- ผลงานที่ไดรบั การจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม

ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ.

วท.

39 80 31
35 78 30
4 2 1
- - - - - - -

70 117.5 89.5 34 25 581
61 105.5 85.5 30 23 540
9 12 4 4 2 41
- - - - - - -

95
92
3
-

รวม

0 106

6

0

0

132

13
ว=1
ส=12

4

2

7

1

0

30

0
1

0
0

1
2

0
0

0
1

0
0

4
14

5

3

2

10

3

0

0

3
2

0
5

0
3

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ.

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
2 5
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ 3 4
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)
0 0
- ผลงานวิชาการรับใชสงั คมที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ (1.00)
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหม
และไดรับการจดทะเบียน(1.00)
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ 0 1
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
รวมจํานวนผลงานวิชาการ 18 18
ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานทางวิชาการ 9.2 12.6
จํานวนงานสรางสรรค
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน (0.40)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
(0.60)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.80)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

วท.

วศ. **ศศ. อสอ. สถอ.

รวม

1

5
ว=1
ส=4

0

3

0

3

0

19

1

0

18

6

0

30

0

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

4

7
4.0

31 22 120 13 36 0 265
1.2 19.6 32 **4.0 34.4 0 129.6
**12.6

4
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ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ.

วท.

วศ. **ศศ. อสอ. สถอ.

รวม

งานสรางสรรค7ที่ไดรบั การเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

รวมจํานวนผลงานสรางสรรค 0 0 0
0
0 0 0 0 4
4
ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค 0 0 0
0
0 0 0 0 2.4 2.4
ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานวิชาการและ 9.2 12.6 4.0 1.2 19.6 32 **4.0 34.4 2.4 132
ผลงานสรางสรรค
**12.6

สรุปผลการดําเนินงาน
ผลรวมถวง นน.
ของผลงาน
วิชาการ

จํานวนอาจารย
และนักวิจยั
ประจําทั้งหมด

รอยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนัก

คะแนน

1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
3.0

9.2

39

23.59

3.93

0.6
3.0
4.0
4.0

12.6

80

15.75

2.63

0.4
1.8
0.8
1.0

4.0

31

12.90

2.15

2.0
5.2
0.6
4.0

13.8

95

-

2.69

จํานวผลงาน
วิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

รวมคาถวง
น้ําหนัก

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

18

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

18

5*.20
3*.40
3*.40
2*.60
2*.80
3*1.0
3*.20
5*.60
5*.80
4*1.0
1*1.0

หนวยงาน

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4.คณะบริหารธุรกิจ

7

31

2*.20
3*.60

1*.80
1*1.0
10*.20
13*.40
1*.60
5*.80

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

1.0
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50
2*1.0
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
-กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22

6. คณะวิศวกรรมศาสตร

120

7. คณะศิลปศาสตร

13

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

36

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
รวม 9 คณะ

4

2.0
12.6
1.2

4*.40
18*1.0
106*.20
2*.40
1*.40
2*.60
3*.80
6*1.0
6*.20
7*.40
1*.40
1*.60
3*.80
30*1.0
1*1.0

1.6
18.0
21.20
0.8
.40
1.2
2.4
6.0
1.2
2.8
0.4
0.6
2.4
30.0
1.0

19.6

82
13
70

32.0

117.5

27.23

4.54

4.0

89.5

4.47

1.12

34.4

34

101.18

5

4*.60

2.4

2.4
132

25

9.6

1.60
28.33/9

269

15.37
9.23

3.84
1.54

28

4.67

581

=3.15

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(คะแนน)
2.75 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
3.15 คะแนน

คะแนน
3.15

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(คะแนน)
2.75คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
3.15 คะแนน

คะแนน
3.15

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต -

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : การบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้:กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1ขอ
2ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ (ขีด หนาขอทีม่ ีผลการดําเนินงาน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก


ตน


เกณฑการประเมิน
1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดชุมชนเปาหมาย ที่อยูจังหวัดเขตภาคกลางตอนลาง โดยมีโครงการ
บริการวิชาการรวมกันระหวาง 9 คณะ กับ 1 หนวยงาน ในโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งมีโครงการยอยอีกหลายโครงการภายใตความรวมมือจากทุกคณะ





2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ

1

มีการจัดทําแผนบริการวิชาการจากการสอบถามความตองการของชุมชนเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด




3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน
ชุมชนไดรับการพัฒนาโดยโครงการยอยตางๆ มีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง และเกิดความ
เขมแข็งตอชุมชน เชน ชุมชนเกาแสน จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนถ้ําเสือ จังหวัดเพชรบุรี
เปนตน




4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ชุมชนมีการดําเนินการพัฒนาตนเองรวมทั้งมีการสรางเครือขายระหวางชุมชน




5.

สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กก

ตน

เกณฑการประเมิน
องคการเปาหมาย
มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายในการพัฒนาชุมชนกับหนวยงานภายนอกทั้งสถานศึกษา และ
องคกรภาครัฐ อื่นๆ





6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ

2
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ
การดําเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีอาจารยเขารวมจากทุกคณะ คิดเปนรอย
ละ 12.01 ของอาจารยทั้งหมด

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ มีความเขาใจความหมายของเกณฑการประเมินคลาดเคลื่อนในบางขอ ทําใหการ
รายงานผลการดําเนินงานไมตรงตามเกณฑการประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก


ตน


เกณฑการประเมิน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายใหกองศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
และงานศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการ ในระดับคณะ





2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
มีการจัดทําแผนดานศิลปวัฒธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
จํานวน 5 ตัวบงชี้ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ / กิจกรรมดานการทํานุบํารุงลปะ
ศิ
และวัฒนธรรม จํานวน 41 โครงการ/กิจกรรม เปนจํานวนเงิน 5,162,120 บาท





3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการกํากับการดําเนินงาน ผานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมเปนรายไตรมาส





4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประะเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ โดยสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย 5 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละ 100





5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการดานศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

ทั้งใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กก

ตน

เกณฑการประเมิน
ระดับแผนและระดับโครงการ





6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมผานชองทางตางๆ เชน เอกสารขาว
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม, website, facebook, youtube รวมทัง้ การใหบริการผานโครงการ
จัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสูการปฏิบตั ิ





7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

การประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
(ขอ)
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ผลดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ
หมายเหตุ/ขอสังเกต
-

คะแนน
5

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 :การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558มีผลการดําเนินงาน แยกตามหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้.
เกณฑมาตรฐาน: 7 ขอ
ผูกํากับตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บ/รายงาน
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

การพัฒนาแผนกลยุทธ
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

รองอธิการบดีฝายวางแผน
รองอธิการบดีฝายคลังฯ
รองอธิการบดีฝายวางแผน
รองอธิการบดีฝายบริหาร

5.1.5

การจัดการความรู

รองอธิการบดีฝายวิชาการฯ

5.1.6

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

5.1.7

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2558

ผูชวยอธิการบดีดาน
ประกันคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายวางแผน
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการฝายวางแผน
ผูอํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล
ผูอํานวยการศูนยการจัดการ
ครวามรู
ผูอํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล
ผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ
กก ตน
เกณฑการประเมิน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของสถาบัน และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาแผนกลยุทธ เชื่อมโยงจากการวิเคราะห SWOT วิสัยทัศน แผนกล
ยุทธการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําป และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
กลยุทธ จํานวน 57 ตัวชี้วัด
5.1.2. การวิเคราะหการเงิน
กก


ตน


เกณฑการประเมิน
2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
มหาวิทยาลัยกํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุนทุกคณะวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ตนทุนตอ
หนวยทุกหลักสูตร จํานวน 53 หลักสูตร แสดงสัดสวนคาใชจายนักศึกษา : อาจารย : บุคลากร
และการเรียนการสอน 3 ป ตั้งแตป 2557-2558-2559 แสดงความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการเเขงขันที่แสดงเปน
ตารางเปรียบเทียบชัดเจน พรอมรายละเอียด

5.1.3. การบริหารความเสี่ยง
กก


ตน


เกณฑการประเมิน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหความเสี่ยง พบวา ปจจัยความเสี่ยงมาจากภายนอก คือ ความ
เสี่ยงดานการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
การเพิ่มศักยภาพดานความเปนนานาชาติ จํานวนการคงอยูของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีต่ํากวาเปาหมาย การพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอนและการ
วิจัย และการกอสรางอาคารที่ที่ไมเปนไปตามแผนลดลงในรอบ 3 ป

5.1.4. การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
กก


ตน


เกณฑการประเมิน
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ มีการอธิบายชัดเจน

5.1.5.การจัดการความรู
กก


ตน


เกณฑการประเมิน
5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ
มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานตามโครงสรางทุกหนวยงาน
(จํานวน 13 หนวยงาน) จัดการความรู

5.1.6. การบริหารงานบุคคล
กก


ตน


เกณฑการประเมิน
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยกํากับติดตามผลตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคคลสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยมีแผนยอย คือแผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ซึ่งคณะจะเปน
ผูดําเนินการ มหาวิทยาลัยและสภาฯ กํากับ ใหเปนไปตามแผน มีแผนพัฒนาบุคลากรการ
ดําเนินการตามแผน และสรุปปญหาและแกไขขอขัดของในการดําเนินการ จัดทําแผนสวัสดิการ
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การดํานินการตามแผนและประเมินแผน นําผลมาปรับปรุง
5.1.7. การประกันคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในตามพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะและใหงานประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน ครบถวน
การประเมินตนเอง
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง SAR
คาเปาหมาย



(ขอ)
ผลดําเนินงาน
คะแนน
ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
7 ขอ
7 ขอ
5

กก


ตน


การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต -
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ตัวบงชี้ที่ 5.2: ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบงชี้ :ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

ผลการประเมินทุกคณะ : ในปการศึกษา 2558 ( 1 ส.ค.58-31 ก.ค.59 )
คณะ
คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน
(เต็ม 5 คะแนน)
ปการศึกษา ปการศึกษา
2557
2558
1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.70
4.15
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
3.55
4.24
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3.66
3.52
4.คณะบริหารธุรกิจ
3.70
3.79
5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.16
4.10
6.คณะวิศวกรรมศาสตร
3.10
4.39
7.คณะศิลปศาสตร
3.07
3.92
8.คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3.66
3.57
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3.47
4.20
คาเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย
31.07/9
35.88/9
=3.45
= 3.99
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 - 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ระดับคุณภาพ
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย
12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
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(คะแนน)
3.51 คะแนน

(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
ผล
3.99 คะแนน

คะแนน
3.99







ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
3.51 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
3.99 คะแนน

คะแนน
3.99

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต -
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หนาขอที่มีผลการดําเนินงาน )

กก


ตน


เกณฑการประเมิน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มีหนวยงานที่รับผิดชอบ ทําหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามองคประกอบ
และตัวบงชี้คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย
สํานักประกันคุณภาพ ทําหนาที่กําหนดแผน ประสานงานกับหนวยงาน (ระดับสถาบัน) ที่กํากับ
แตละองคประกอบของการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ และหนวยงานระดับสถาบันกํากับ
งานประกันคุณภาพระดับคณะ งานหลักสูตรของคณะ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ
แตละหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับ ติดตาม ใหหลักสูตรเปนไปตาม
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนด





2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ

1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
คณ ะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร รับผิดชอบและกํากับ ติดตาม ใหมีการดําเนินการเปนไปตามองคประกอบและ
ตัวบงชี้คุณภาพที่กําหนด และการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลั ยกํ าหนด โดยการรายงานผลการดํ าเนิ น การหลักสู ต ร (มคอ.7) ของทุ กหลั กสู ต ร
ผูรับผิดชอบระดับคณะจะทําการพิจารณาและรวบรวม รายงานมาที่สํานักสง เสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย นเพื่ อ ทํ าการรวบรวมและนํ าเสนอผู บ ริ ห ารมหาวิท ยาลั ย สภาวิ ช าการ และสภา
มหาวิทยาลัย พิ จารณา กลั่นกรอง ใหขอเสนอแนะ เพื่ อนําขอเสนอแนะมาหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพตอไป
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3.









4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน ในการประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวัน
พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการรายงานผลการกํากับติดตามการ
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร คณะ และผลการทวนสอบรายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน (เบื้องตน)ประจําการศึกษา 2558 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2559 เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 26 ตุ ล าคม 2559 ในการนี้ ส ภามหาวิท ยาลั ย มี มติ รับ ทราบการ
รายงานผล ดังกลา
5. นํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะจากสภาสถาบั น มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและการ
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ ปการศึกษา 2558 พบวามี
หลักสูตรที่ไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ทั้งนี้ ที่ประชุมผูบริหารระดับสูง
พิจารณาผลการประเมินดังกลาว พบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร คือ คุณภาพอาจารย จึงเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงาน โดยมอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดทําการเวียนแจงใหทุกคณะจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ ทําการ
วิเคราะหขอมูลการใชจายงบประมาณเพื่อการพัฒนามีความคุมคามากนอยเพียงใด
ในการนี้
สําหรับหลักสูตรที่ไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดรับการเสนอแนะใหจัดทํา

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากแหลงรายได ห ลั ก 2 แหลง คื อ เงิน งบประมาณแผ นดิ น จํ านวน
1,093,636,300.00 บาท และงบประมาณรายได จํ านวน 334,465,690.00 บาท รวมทั้ งสิ้ น
1,428,101,990.00 เพื่ อ ใช ดํ า เนิ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและคณะ ซึ่ ง ในการดํ า เนิ น งานมี
หลากหลายรูปแบบทั้งดานบุคลากร การดําเนินงาน การลงทุน ดานอื่นๆ เชน โครงการอบรม
สัมมนา เปนตน
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แผน/แนวทางแกปญหาสําหรับนักศึกษาที่ตกคางไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด มีการประเมินผล และรายงานไปยังอาจารยที่ปรึกษา อีกทั้ง ไดกําหนด
เปาหมายไวที่รอยละ 50 ของนักศึกษาที่ตกคางอยู ณ ปจจุบัน จะสามารถสําเร็จการศึกษาไดเมื่อ
สิ้นปการศึกษา 2560




6. มีผลการประเมินคุฯภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย
(ขอ)
4 ขอ

ผลการประเมินตนเอง SAR
ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย
(ขอ)
4 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย






ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

หมายเหตุ/ขอสังเกต -
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