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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

1.บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปการศึกษา  2558  เม่ือวันท่ี  10-11  พฤศจิกายน  2559  จํานวน  5  องคประกอบ 13  ตัวบงชี้  พบวา
ผลการดําเนินงานในภาพรวม มีคุณภาพในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย  4.08)  และเม่ือวิเคราะหรายองคประกอบ
พบวา  องคประกอบท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก ไดแก องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4  (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบท่ีมีคุณภาพระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 2  (คะแนนเฉลี่ย 4.19)  และองคประกอบท่ี 5 (คะแนน
เฉลี่ย 4.33)  องคประกอบท่ีมีคุณภาพระดับพอใช  ไดแก องคประกอบท่ี 1 (คะแนนเฉลี่ย 3.49)  และเม่ือ
วิเคราะหตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลลัพธ  พบวา  ท้ังปจจัยนําเขาและผลลัพธมีคุณภาพอยูในระดับ
พอใช  และปจจัยกระบวนการมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพของคณะ 9 คณะ พบวา ในภาพรวมมีคุณภาพในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
3.99)  โดยทุกคณะมีคุณภาพในระดับดี ซึ่งมีคะแนนคุณภาพระดับคณะในชวงระหวาง 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. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีกวางไกล มีความมุงม่ันในการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย

ดิจิตัล (Digital University) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและความตองการของประเทศ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี มีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ และนํามาใชตัดสินใจทางการบริหารจัดการท่ีมี

เครือขายเชื่อมโยงท่ีดี
3. มหาวิทยาลัยสามารถนําองคความรูท่ีมีอยูในคณะตางๆมาดําเนินงานในพันธกิจดานบริการวิชาการท่ี

สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดหลากหลาย รวมท้ังกอใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอชุมชน

แนวทางเสริมจุดเดน
1. จัดทํายุทธศาสตรและแผนกลยุทธในการผลักดันวิสัยทัศนไปสูเปาหมายรวมกันท้ังมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับระบบสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย
3. ดําเนินการโครงการบริการวิชาการตาง ๆ อยางตอเนื่องเพ่ือกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนตอชุมชน

รวมท้ังอาจนําผลท่ีไดมาจัดทําความรูและตอยอดงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนทางวิชาการและสรางรายได

ขอเสนอแนะในภาพรวม
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1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันในดานการผลิตบัณฑิต  พบวามีคุณภาพอยูในระดับพอใช
ในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตซึ่งเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต  และเม่ือ
วิเคราะหเชิงลึกดานปจจัย พบวา ปจจัยดานกระบวนการมีคุณภาพในระดับดีมาก  แตปจจัยในดานนําเขาและ
ผลผลิตอยูในระดับพอใช  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหถึงสาเหตุและนําผลมาปรับปรุงปจจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพใหมากข้ึนอยางเรงดวน

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ  แมวาทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีแตพบวา
อาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอกในภาพรวมเพ่ิมข้ึน แตยังไมไดตามเกณฑ สกอ. จึงควรมีมาตรการเรงรัดให
อาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน แตตําแหนงทางวิชาการในภาพรวมลดลงจึงตองหามาตรการเรงดวน
แกไขเรื่องนี้

3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  มีหลักสูตรไมผาน 1 หลักสูตร  และผานจํานวน 52
หลักสูตร  หลักสูตรท่ีไมผานมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาปจจัย  มีการกํากับติดตามอยางใกลชิด
สําหรับหลักสูตรท่ีผาน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการขอรับการประเมินตามระบบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพ่ือใหไดรับการเผยแพรหลักสูตรตอไป รวมท้ังเรงสรางเอกลักษณใหกับหลักสูตรเพ่ือการแขงขันกับสถาบัน
อ่ืน

4. ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอยูในเกณฑ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.92) ตัวบงชี้ท่ีตองเรงรัด
คือ ตัวบงชี้กระบวนการ ตัวบงชี้ท่ี 3.1 , 3.2 และ 5.1 ควรมีการประเมินกระบวนการและมีการพัฒนาระบบและ
กลไกและการกํากับติดตาม ดานตัวบงชี้ท่ีไดคะแนนนอย (1 - 2 คะแนน) ในแตละองคประกอบ เพ่ือกํากับติดตาม
ดานคุณภาพทางวิชาการใหบรรลุเปาหมายทุกตัวบงชี้
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2. หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระหวางวันท่ี 10-11
พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เห็นชอบกับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2558 ฉบับนี้ทุกประการ

........................................................
(รองศาสตราจารย ดร.เท้ือน   ทองแกว)

ตําแหนง ท่ีปรึกษาฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

(ดร.ศิริพงศ รักใหม)
ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและวางแผน

วิทยาลัยดุสิตธานี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

(อาจารยณัฐวุฒิ วองทรัพยทวี)
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการงานประกันคุณภาพ

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฎิภาณ  ถ่ินพระบาท)
ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน

(อาจารยพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ)
ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการและเลขานุการผูทรงคุณวุฒิภายใน
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3. บทนํา

1. สรุปขอมูลพื้นฐาน ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยยอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใชชื่อ
วา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา “ และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 ตอมาไดรับการสถาปนาข้ึนเปน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม
2548 ซึ่งไดทําใหเกิดเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และหนึ่งในนั้นก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร”

มหาวิทยาลัยยังคงยึดม่ันในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีภายใตวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เปน
สถาบันอุดมศึกษาจัดอยูในกลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี 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

ในปการศึกษา 2558 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนรวมท้ังสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี
46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” มีเปาหมาย
สูงสุด คือ “ มุ ง ม่ัน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํ าแห งโลกอาชีพในระดับสากล” โดยมีจํานวนนักศึกษารวม
ท้ังหมด 11,933 คน จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 581 คน จําแนกเปนอาจารยดํารงตําแหนงวิชาการ คือ
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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. สถานท่ีตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยูเลขท่ี 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-6 ระดับสถาบัน

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

3. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน
ภายใน

สํานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองส่ือสารองคกร**
- กองวิเทศสัมพันธ**
- กองศิลปวัฒนธรรม**
- สํานักประกันคุณภาพ**
- สถานีวิทยุสาธารณะ
เพ่ือการศึกษา มทร.
พระนคร FM 90.75
MHz**

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิจัย
- กลุมบริการวิชาการ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิชาการ
- กลุมทะเบียนและประมวลผล
- กลุมบัณฑิตศึกษา

สถาบันภาษา**

ศูนยขอมูลสารสนเทศ**

ศูนยประสานราชการใสสะอาด**

ศูนยสงเสริมการทองเท่ียวและโรงแรม**

ศูนยการจัดการความรู**

ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)**

* หมายถึง จดัตั้งตามพระราชบัญญตัิการบริหารการแบงสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
** หมายถึง จัดตั้งตามมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อางอิง : กองบริหารงานบุคคล

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ*

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ศาสตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิทยบริการ
- กลุมพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมเครือขายคอมพิวเตอร
และการส่ือสาร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
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4.  วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

: วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนาํดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”

(A  Leading Technology University in Producing Professional Graduates)

: พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล
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 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)

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

: อัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม

Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity
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: เอกลักษณมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness)

มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ
(University  for  Diverse  Careers)
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน อาจารยภายในมหาวิทยาลัย 2 คน รวมเปน  5 คน และ
ผูชวยเลขานุการ 3 คน  ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา  2558
คณะกรรมการประเมินฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมินไวดังนี้

วัตถุประสงคการประเมิน
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับแกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ ตามคูมือประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลัย  จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการปรับแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และไดมาตรฐานคุณภาพตอไป

3. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลสําหรับการนําเสนอผลการดําเนินงานใหตนสังกัดไดทราบและเผยแพรตอ
สาธารชนตอไป

วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน

การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาท่ี
จะเขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเม่ือไดรับรายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัยแลวคณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย
ประธานไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินถึงวิธีการประเมินและการเขียนรายงาน

การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม คณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2559 ของการ

ประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการ
ประเมินกับทีมบริหารของามหาวทยาลัย อธิการบดีบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม

2. เยี่ยมชมหนวยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเก่ียวของ เชน เยี่ยมชม
หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย เปนตน

3. การสัมภาษณ ไดดําเนนิการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของโดยไดแจงลวงหนา
กรรมการสภาผูบริหาร ผูแทนคณาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา และผูใชบัณฑิต

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยและผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในปท่ีผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ
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การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม
1. เม่ือเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2559 ประธานไดกําหนดใหกรรมการมา

ประชุมสรุปผลงานประจําวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเก่ียวของ รับทราบและ

รวมอภิปรายผลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. 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 ปการศึกษา 2558

5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี (ป.1)

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ เปาหมาย
SAR กรรมการ

บรรลุ
เปาหมายคะแนน

ตัวต้ัง
ผล คะแนน

ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม

(สกอ.1.1) (ผลลัพธ)
3.10

คะแนน
2.92

154.95 /53 =
2.92 คะแนน

2.92 

1.2 อาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก (สกอ.1.2) (ปจจัยนําเขา)

รอยละ 20 2.23
103.5 x100 รอยละ

17.81
2.23 581

1.3 อาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปจจัยนําเขา)

รอยละ 30 2.32
162 x100 รอยละ

27.88
2.32 581

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.1.4) (กระบวนการ)

6 ขอ
(5 คะแนน)

5.00 6 ขอ 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5) (กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน)

5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 3.49 3.49

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1)
(กระบวนการ)

6 ขอ

(5 คะแนน)

5.00
6 ขอ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.2.2) (ปจจัยนําเขา)

3 คะแนน 4.42 4.42 คะแนน 4.42 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย (สกอ.2.3) (ผลลัพธ)

2.75
คะแนน

3.15 3.15 คะแนน 3.15 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.19 4.19

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  (สกอ.3.1)

(กระบวนการ)
6 ขอ

(5 คะแนน)
5.00 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ)
6 ขอ

(5 คะแนน)
5.00 6 ขอ 5.00 
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เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ เปาหมาย
SAR กรรมการ

บรรลุ
เปาหมายคะแนน

ตัวต้ัง
ผล คะแนน

ตัวหาร
องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.5.2)
(กระบวนการ)

7 ขอ
(5 คะแนน)

5.00 7 ขอ 5.00

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

3.99 3.99 คะแนน 3.99

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ  (สกอ.5.3) (กระบวนการ)

4 ขอ
(3 คะแนน)

4.00 5 ขอ 4.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 4.33 4.33

เฉลี่ยรวมองคประกอบท่ี 1 -5 4.08 4.08

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ป.2)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน
I P O

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

(1.2,
1.3,2.2)

(1..4,1.5,
2.1,3.1,4.1,

5.1,5.3)
(1.1,2.3,5.2)

1 การผลิตบัณฑิต 2.28 5.00 2.92 3.49 ระดับพอใช
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2 การวิจัย 4.42 5.00 3.15 4.19 ระดับดี
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดมีาก
4 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
- 5.00 - 5.00 ระดับดมีาก

5 การบริหารจัดการ - 4.50 3.99 4.33 ระดับดี
รวม 2.99 4.86 3.35 4.08 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
พอใช

ระดับดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

5.3 จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รายองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต

จุดเดน
มีหลักสูตรสวนใหญท่ีเนนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน

แนวทางเสริมจุดเดน
1. พัฒนาจุดเดนของหลักสูตรใหเปนเอกลักษณของสถาบัน สรางความเปนเฉพาะทางท่ีแตกตางจาก

สถาบันอ่ืน (รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
2. ควรมีรายวิชาท่ีสรางอัตลักษณใหกับนักศึกษาโดยเฉพาะ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. เรงพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ
2. กําหนดและออกแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางอัตลักษณใหแกนักศึกษาใหชัดเจนตอเนื่องครอบคลุม

นักศึกษาทุกชั้นป
3. ควรติดตามและกํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑอยางสมํ่าเสมอ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองของอาจารยรายบุคคล ติดตามและเรงรัดใหเปนไปตามแผนอยางจริงจัง
2. ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยใหมี

ประสิทธิผล
3. ทบทวนหรือปรับปรุงระบบการบริการและใหคําปรึกษา เชน โทรศัพทสายตรง
4. ควรแยกกิจกรรมสวนกลางกับคณะใหชัดเจน
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องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย

จุดเดน
1. มีระบบและกลไกสงเสริมการวิจัยท่ีดีเอ้ือตอการพัฒนาภารกิจดานการวิจัยของสถาบัน
2. มีสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยสูงกวาเกณฑเกือบทุกคณะ

แนวทางเสริมจุดเดน
1. จัดทําแผนกลยุทธเชิงรุกเพ่ือผลักดันผลงานวิจัยแบบมุงเปา โดยการจัดกลุมและสงเสริมชวยเหลือตาม

ศักยภาพ
2. ใหความสําคัญกับคณะท่ียังมีศักยภาพในการวิจัยนอย

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ผลักดันใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ
2. พัฒนาเครือขายและความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ ผลักดันใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและกลไกการสงเสริมการวิจัย
2. กําหนดเปาหมายและทิศทางการวิจัยใหชัดเจนสอดคลองกับงบประมาณ
3. กําหนดกลยุทธการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใหชัดเจนปฏิบัติได

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ

จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน มีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และหลายโครงการ มีผลเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม

แนวทางเสริมจุดเดน
มหาวิทยาลัยควรนําขอมูล แนวปฏิบัติท่ีดีตาง ๆ จากการบริการวิชาการแกชุมชนมาดําเนินการจัดการ

ความรู หรือตอยอดไปสูงานวิจัย

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเดน
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1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการบริการวิชาการผาน
โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมจากบุคลากร มาไวในคลังปญญาของ
มหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดเดน
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการรวบรวมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมจากชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย ท้ังจากตัวบุคคล สิ่งของ และสถานท่ี โดยอาจเริ่มจากเขตดุสิตซึ่งเปนท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนท่ียอมรับ โดยใชองคความรูท่ี
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ เชน ดานอาหาร ดานเครื่องแตงกาย เปนตน

จุดท่ีควรพัฒนา
1. แผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในบางสวน ยังพบความไมสอดคลองระหวางประเด็น

ยุทธศาสตร วัตถุประสงคของแผน และตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทําแผนใหมีความสอดคลองกัน โดยอาจใชการใหความรูแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสามารถจัดทํา

แผนไดอยางถูกตอง
2. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ควรกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค นอกเหนือจากการ

ประเมินจํานวนผูเขารวม และผลประเมินความพึงพอใจ

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ

จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารในการกํากับติดตามผลการประเมิน ผลการบริหาร ดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศทําใหสามารถตรวจสอบและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารไดรวดเร็ว ทันสมัย และพรอมใช

แนวทางเสริมจุดเดน
มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงทุกระบบใหเปนระบบเดียวกัน

สามารถเขาถึงไดงายและวางระบบรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ในจุดเนนดาน Digital และออกนอก
ระบบราชการ

จุดท่ีควรพัฒนา
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ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหงานประกันคุณภาพบูรณาการเปนสวนหนึ่งของการ
บริหาร โดยการบูรณาการระบบฐานขอมูล แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลท่ีเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน
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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
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6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
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6.2 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ สกอ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วัน/เวลา รายละเอียด สถานท่ี

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะ

คณะกรรมการ)
หองประชุมรพีพัฒน
ชั้น ๓ อาคารสาํนักงาน
อธิการบดี๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - ผูบริหารสถาบัน กลาวตอนรับและแนะนําผูบริหาร มทร.พระนคร และ

บรรยายแนะนําบริบทของสถาบัน
- ประธานกรรมการฯ กลาววัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพฯ และ
กลาวแนะนําคณะกรรมการ

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง ๑

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ (ตอ)

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง ๑

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน
ประจําวัน

หองประชุมรพีพัฒน

วันศุกรท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการผูประเมิน ประชุมยอย หองประชุมรพีพัฒน

๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ สัมภาษณ
๑. นายกสภา หรือ กรรมการสภาผูบริหาร ๒. ผูบรหิาร ๓. คณบดี
๔. อาจารย+บุคลากรสายสนับสนุน ๕. นักศึกษา+ศิษยเกา
๖. ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการท่ีใชบริการสถาบัน

-หองประชุมรพีพัฒน
-หองประชุมบัวมวง ๑
-หองนายกสภาฯ

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ
คณะกรรมการผูประเมิน)

หองประชุมรพีพัฒน

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

คณะกรรมการผูประเมิน) (ตอ)
หองประชุมรพีพัฒน

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - คณะกรรมการกลาวรายงานสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ
- คณะผูบริหารเขารับฟงผลการประเมินคุณภาพ

หองประชุมรพีพัฒน
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วัน/เวลา รายละเอียด สถานท่ี
- อธิการบดีกลาวขอบคุณคณะกรรมการผูประเมิน, ผูบริหาร ผูเก่ียวของ
และ กลาวปด การตรวจประเมินคุณภาพ

ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผอ.สํานักประกันคณุภาพ (๐๖๑-๓๘๖๑๘๐๓) เจนจิรา (๐๘๖-๗๐๐๔๔๐๘) สํานักประกันคณุภาพ ๐๒-๖๖๕๓๘๘๘ ตอ
๖๖๐๔,๖๖๐๕
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6.3 การสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2558 ในวันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน 2559

1.กําหนดการสัมภาษณมีสวนไดเสีย (Stakeholders)

กลุมท่ี คณะกรรมการ กลุมผูรับสัมภาษณ (จํานวน) สถานท่ี
1 รศ.ดร.เท้ือน  ทองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2) เวลา 9.30 - 10.45 น.

หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3
อาคารสํานักงานอธิการบดี

ผูบริหาร (อธิการบดี,รองอธิการบดี) (8)

2 ดร.ศิริพงศ  รักใหม
อาจารยณัฐวุฒิ  วองทรัพยทวี

คณบดี (9) เวลา 9.30 – 10.15 น.
หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงานอธิการบดี

อาจารยประจํา (3) เวลา 10.15 – 10.45 น.
หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงานอธิการบดี

บุคลากรสายสนับสนุน (2)

3 ผศ.ดร.ปฏิภาณ  ถ่ินพระบาท
อาจารยพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ

ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ (3) เวลา 9.30 – 10.15 น.
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 3
อาคารสํานักงานอธิการบดี

นักศึกษา (4) เวลา 10.15 – 10.45 น.
ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 3
อาคารสํานักงานอธิการบดี

ศิษยเกา (4)

2. รายช่ือผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เพื่อเขารับการสัมภาษณ ในวันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน 2559

ลําดับ รายช่ือผูรับการสัมภาษณ ตําแหนง
เวลา/สถานท่ี

สัมภาษณ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย

1 นายชุมพล เท่ียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ณ หองสภา
มหาวิทยาลยั
ชั้น 3 อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

2 นางฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

2. ผูบริหาร (อธิการบดี,รองอธิการบดี)
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ลําดับ รายช่ือผูรับการสัมภาษณ ตําแหนง
เวลา/สถานท่ี

สัมภาษณ
1 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดี ณ หองประชุม

รพีพัฒน ชัน้ 3
อาคาร
สํานักงาน
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       และ
ศิษยเกา

7 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

8 รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝายสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร

3. คณบดี

1 ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หองประชุมบัว
มวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

2 ผศ.ดร.ชญาภัทร ก่ีอาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

3 อาจารยอรรถการ สัตยพาณิชย คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

5 ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 ผศ.ดร.วิโรจน ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (ติดราชการ)

7 ผศ.วาท่ี รต.วัชระ โพธิสรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร

8 ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น

9 อาจารยธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ   การ
ออกแบบ (ติดราชการ)

4. อาจารยประจํา

1 อาจารยดุริยางค คมขํา อาจารยประจําคณะสื่อสารมวลชน หองประชุมบัว
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ลําดับ รายช่ือผูรับการสัมภาษณ ตําแหนง
เวลา/สถานท่ี

สัมภาษณ
2 ผศ.วาท่ี ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มวง 1 ชั้น 4

อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

3 อาจารยนิพล แกนโกมล อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ

5. บุคลากรสายสนับสนุน

1 นางนงลักษณ ทองนาค
หัวหนางานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองบริหารงานบุคคล

หองประชุมบัว
มวง 1 ชั้น 4
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี2 นางสาวเนาวรัตน สรอยฟา เจาหนาท่ีพัสดุปฏิบัติการ  กองคลัง

6. นักศึกษา

1 น.ส.ทิพยทิยา อินทรทิพย
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ณ หองประชุม
เล็ก ชั้น 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

2 นายนที สําเริง
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

3 นายณัฐนนท กําเนิดแขก
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

4 น.ส.ลภัสรดา บํารุงนุรักษ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7. ศิษยเกา

1 นายกวิณภพ ปรีดี
กรรมการผูจัดการ บริษัทจีเอสไอเอ รัสติคา
สอบบัญชี จํากัด (จากคณะบริหารธุรกิจ)

ณ หองประชุม
เล็ก ชั้น 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

2 คุณอาทิตย เทพทุงหลวง
นักออกแบบ หางหุนสวนจํากัดโขมพัสตร
(จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น) Tel : 086-6078699

3 อาจารยฉัตรเพ็ชร ชมใจ
สาขางานอาหารและโภชนาการ แผนกคหกร
รม โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) (จากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)
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ลําดับ รายช่ือผูรับการสัมภาษณ ตําแหนง
เวลา/สถานท่ี

สัมภาษณ

4 ดร.สมบูรณ เอ้ืออัชฌาสัย
กรรมการผูจัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน)

8. ผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ

1 คุณยุพาพร ไชยศรีเฉลิมพล
กรรมการผูจัดการ บริษัท วี.อาร. สหบัญชี
กรุป จํากัด (จากคณะบริหารธุรกิจ)

ณ หองประชุม
เล็ก ชั้น 3
อาคาร
สํานักงาน
อธิการบดี

2 คุณปองขวัญ เอ่ียมฤกษชัย
เจาของรานปทมาภรณ  ฟลอรีส
(จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)

3 คุณกรองทอง วรนารถ
กรรมการบริษัท วีเอสโอเค เซอรวิส จํากัด
(จากคณะศิลปศาสตร)

ประเด็นท่ีไดรับจากการสัมภาษณ

สัมภาษณคณบดี
1. แนวทางการบริหารงานเพ่ือตอบสนองคุณลักษณะ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

- เนนการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร
- มีการฝกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจ รวมท้ังบริหารจัดการตาง ๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานในรายวิชา

สหกิจประสบความสําเร็จ เชน อ.นิเทศ , การรายงานความกาวหนาอยางตอเนื่อง เปนตน

2. มหาวิทยาลัยมุงม่ันไปในแนวทางใด และมีการดําเนินการอยางไรบาง
- การเปน Digital University มีการสนับสนุนท้ัง Hardware และ Software
- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เชน MOC , Concept IOT ,

Data Management
- มีการสนับสนุนงบประมาณ รวมท้ังการวางแผนทางยุทธศาสตรรองรับ
- ในปจจุบันสิ่งท่ีตองสนับสนุนไปรวมกันเพ่ือใหการดําเนินการสําเร็จ คือ การเตียมความพรอมของ

บุคลากร เพ่ือรองรับ Digital University

3. หลักการบริหารงานในฐานะของการเปนคณบดี
- การบริหารบนขอมูลจริง ใชขอมูลสนับสนุนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรทุกกลมมีความเขาใจ

ตรงกัน
- ดําเนินการอยางโปรงใสในการสื่อสารท้ังบุคลากรในบังคับบัญชาและสื่อสารความตองการตอเรื่อง

ตางๆแกผูบริหารระดับสูง
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4. แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
- การจัดทําแผนพัฒนาอาจารย , การกําหนดเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
- การสนับสนุนตาง ๆ เชน อาจารยพ่ีเลี้ยง , การฝกอบรมเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ
- การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอของอาจารย

5. ปญหาในการทํางาน , ขอติดขัด
- เจาหนาท่ีสายสนับสนุนไมเพียงพอ ทําใหอาจารยตองทํางานเอกสารบางอยางเอง
- การประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม ทําใหหลักสูตรตองปรับตัวและคณะตองดําเนินงานใหได

ตามเกณฑ

6. สิ่งท่ีอยากใหผูบริหารระดับสูงชวยเหลือ , ดําเนินการเพ่ิมเติม
- การเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนใหแกคณะ
- การมอบหมายงานในตําแหนงตาง ๆ ควรใหมีการหมุนเวียนโครงสราง ( Rotation ) เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหเปน Multifunction มากข้ึน

สัมภาษณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย
1. ทิศทางของสถาบันในการดําเนินการ

- ใหอาจารยรับงานจากภายนอกใหมากข้ึน ท้ังการบริการวิชาการ การเปนท่ีปรึกษา และการวิจัย เพ่ือ
หารายไดเขาสูสถาบัน

- มีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยตามความถนัด , การใหอาจารยเรียนรูการทํางานในดาน
บริหารนอกเหนือจากภาระงานประจํา

2. การดําเนินงานของอาจารยเพ่ือตอบสนองคุณลักษณะ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
- บูรณาการการเรียนการสอนกับการฝกปฏิบัติ
- สอนใหนักศึกษา มีการคิด เพ่ือสามารถไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
- อาจารยของคระมีประสบการณในภาคธุรกิจ และนํามาใชในการสอนนักศึกษา
- การสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา

3. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองคานิยม “คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ”
- มีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหวางบุคลากรเพ่ือใหเขาใจแนวคิดดังกลาว
- ปลูกคานิยมท่ีใหแกนักศึกษาผานกิจกรรมตาง ๆ
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4. การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย
- การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
- การสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ

บุคลากร
1. การสนับสนุนการพัฒนาตนเองในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ

- มีการพัฒนาท้ังความรูในงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงและทักษะท่ีใชในการทํางาน
เชน Service  Mind

- มีงบประมาณสนับสนุนการอบรมภายนอกโดยเม่ือขอไปก็จะไดรับการอนุมัติทุกครั้ง

ขอคําถามรวมกัน
1. ผูบริหารมีหลักการในการบริหารอยางไร (ดี/ไมดี อยางไร)

- ผูบริหารบริหารงานไดดีมีความเปนธรรม , ความโปรงใส และสามารถตอบสนองบุคลากรความ
หลากหลายของบุคลากรในหนวยงาน

2. ปญหา/อุปสรรคในการทํางาน รวมท้ังเรื่องท่ีอยากใหผูบริหารดําเนินการ
- การเพ่ิมบุคลากร ท้ังอาจารย และบุคลากรใหเหมาะสม
- การเพ่ิมพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
- การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนใหแกอาจารยท่ีเรียนตอตามความเหมาะสม

สัมภาษณนักศึกษา

1. อาจารยผูสอนมีประสบการณและความสามารถ  แตอาจารยมีภาระงานมากกวาการสอนทําใหมีบาง
เวลาตองยกเลิกการสอนแบบกะทันหันทําใหนักศึกษาเสียเวลาในการเดินทาง

2. อาจารยท่ีปรึกษามีความสนใจคอยติดตามเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี
3. เครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนมีจํานวนนอยและไมทันสมัยโดยเฉพาะเครื่องมือทางดานการ

ปฏิบัติการ หองเรียนไมพอตองใชเรียนรวมกัน
4. ในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา ควรกระจายไปยังพ้ืนท่ีศูนยอ่ืนๆ
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รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ
ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2558
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ระหวางวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559

รายช่ือคณะกรรมการผูประเมิน
ช่ือ-นามสกุล กรรมการ ตรวจประเมินตัวบงช้ีที่

1. รศ.ดร.เท้ือน      ทองแกว ประธาน องคประกอบท่ี 5
(5.1, 5.2, 5.3)

2. ดร.ศิริพงศ        รักใหม กรรมการ องคประกอบท่ี 1, 2
(1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3)3. ผศ.ดร.ปฏิภาณ   ถิ่นพระบาท กรรมการ

4. อาจารยณัฐวุฒิ   วองทรัพยทวี กรรมการ องคประกอบท่ี 3,4
(3.1,4.1)5. อาจารยพิเชฐ     จิรประเสริฐวงศ กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน .-
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน รวมท้ังสิ้น 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
2558

ปการศึกษา
2557

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 3.10 2.12

2. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.86 2.11

3. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.83 0 (1.67)

4. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 2.46 1.71

5. ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ผาน 2.33 2.30

รวม 14.08/5 =
2.82

8.24/5 = 1.65

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
1. คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย ผาน 3.40 2.81

2. คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา ผาน 3.67 2.83

3. คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผาน 3.40 2.56

4. คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ผาน 3.59 2.59

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผาน 3.67 2.38

6. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสินคาแฟช่ัน ผาน 3.25 2.57

7. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 3.71 2.83

รวม 24.69/7 =
3.53

20.93/8 =
2.62

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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คณะ /หลักสูตร
การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

ปการศึกษา
2558

ปการศึกษา
2557

1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ผาน 2.94 3.26

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสยีง ผาน 2.87 3.21

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย ผาน 2.82 3.16

4. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ผาน 2.63 2.96

รวม 11.26/4 =
2.82

12.54/4 =
3.15

4. คณะบริหารธุรกิจ
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑติ ผาน 2.09 2.12

2. บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ ไมผาน 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

รวม ผาน 24.66/9 =
2.74

21.19/9 =
2.35

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผาน 2.29 2.10

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ผาน 2.53 2.89

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม ผาน 2.48 2.85

รวม 7.3/3 =
2.43

7.84/3 = 2.61

6. คณะวิศวกรรมศาสตร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.63 1.46

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 3.40 2.49

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 3.๐๑ 2.30

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ผาน 2.96 2.99

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม ผาน 3.01 2.42
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คณะ /หลักสูตร
การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

ปการศึกษา
2558

ปการศึกษา
2557

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ผาน 2.14 2.49

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผาน 2.53 2.25

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา ผาน 3.05 1.40

9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ผาน 2.20 0 (1.37)

10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ ผาน 2.29 2.42

11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือและแมพิมพ ผาน 3.10 0 (1.53)

12. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน

ผาน 3.56 3.58

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 3.31 1.68

รวม 36.19/13 =
2.78

25.45/13 =
1.96

7. คณะศิลปศาสตร
1. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ผาน 3.33 2.26

2. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 3.34 2.21

3. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการโรงแรม ผาน 3.36 2.27

4. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ผาน 3.31 2.38

รวม 13.34/4 =
3.34

9.12/4 = 2.28

8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1.เทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผาน 3.47 3.38

2.เทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ผาน 3.28 3.28

3.สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ผาน 2.36 2.88

รวม 9.11/3 = 3.04 9.54/3 = 3.18

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา ผาน 2.93 2.64

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ ผาน 3.05 2.85

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ผาน 2.97 2.53

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑสิ่งทอ ผาน 2.99 2.82

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา (ตอเน่ือง 2 ป) ผาน 2.38 -

รวม ผาน 14.32/5 =
2.86

10.84/4 =
2.71
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ /หลักสูตร
การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

ปการศึกษา
2558

ปการศึกษา
2557

รวม 53 หลักสูตร 154.95/53 =
2.92

125.69/53 =
2.37

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

สูตรการคํานวณ : เทากับ

คะแนนท่ีได = =ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 154.95 2.92

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 53

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
3.10 2.92 คะแนน 2.92

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
3.10 2.92 คะแนน 2.92

หมายเหต/ุขอสังเกต
-



34
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้.-

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2558
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 581
- ปฏิบัติงานจริง 540
- ลาศึกษาตอ 41

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 103.5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 17.81

สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

=
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 100 = 103.5 = 17.81
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 581

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

= รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 = 17.81x5 = 2.23
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 40

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
20 รอยละ 17.81 2.23

การประเมินของคณะกรรมการ
คาเปาหมาย ผลการประเมินของคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
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(รอยละ)   
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
20 รอยละ 17.81 2.23

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้.-

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2558
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 581
- ปฏิบัติงานจริง 540
- ลาศึกษาตอ 41

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 419
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 153
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 8
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 27.88

สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 100 = 162 x 100 27.88
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 581

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 5 = 27.88 x 5 = 2.32
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 60
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การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
30 รอยละ 27.88 2.32

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(รอยละ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
30 รอยละ 27.88 2.32

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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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 2558 สถาบันไดดําเนินการดังนี้

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกหนักศึกษา
สามารถเขารับบริการท่ีหนวยงานโดยตรงหรือผานทางชองทางอ่ืนๆ เชน เว็บไซตหนวยงาน
Facebook โทรศัพท มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหกับ
นักศึกษา

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอหลักสูตร จํานวน 20 โครงการ และมีการประชาสัมพันธแหลงงานให
นักศึกษาทราบผานเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการทํางาน 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

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรายงานตอผูนังคับ
บัญชา โดยจะนําขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคมาดําเนินการแกไขในครั้งตอไ

  6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนแก ศิษยเกา จํานวน 1 โครงการ/
กิจกรรม และคณะตางๆ ไดจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับนักศึกษาแตละคณะอีกทางหนึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการแจงขาวสารท่ี เปนประโยชนแก ศิษย เกาผานเว็บไชดมหาวิทยาลัย
www.rmutp.ac.th และเว็บไชดของสมาคมศิษยเกา www.alumni.rmutp.ac.th และมีการ
รวบรวมองคความรูตางๆ เพ่ือจัดทําเปนคลังความรูถายทอดองคความรู เพ่ือใชเปนแหลงจัดเก็บ
ความรูและภูมิปญญา (Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับใชพัฒนาเปนคลัง
สมอง

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหต/ุ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 2558 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

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

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

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา จํานวน 5 โครงการ มีกิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือของนักศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก

  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งตอไป
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  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 13 โครงการ โดยทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคทุก
โครงการ

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา นําแนวทางแกไขปญหาท่ีไดจากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มาปรับปรุงการดําเนินงานและแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในครั้งตอไป

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
5 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
5 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหต/ุ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

3-4ขอ
มีการดําเนินการ

5ขอ
มีการดําเนินการ

6ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ  ในปการศึกษา 2558 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค
มีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย โดยมีการ กําหนดผูรับผิดชอบดูแลงาน

สารสนเทศปรากฏตามโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดทําเว็ปไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th ซึ่งครอบคลุมขอมูลตางๆ เชน ขอมูลดาน
แหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย, 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
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดง

งาน สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
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professor)

  3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยซึ่งครอบคลุมบุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สานสนับสนุน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยของนักศึกษา
-งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 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

มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 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) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความรวมมือเครือขาย 9 ราช
มงคล จํานวน 750,000 บาท

3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคกับ
หนวยงานภายนอก จํานวน 500,000 บาท

4) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ี
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
มีการดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยท้ังบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เชน โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง
นักวิจัย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน เปนตน

  6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช



44

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
มีผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาและประชาสัมพันธผานเว็ปไซต
สวพ. มีผลงานวิจัยผลงานสรางสรรคของอาจารย นักวิจัย จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
จํานวน 17 ผลงาน

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดชองตัวบงช้ี: ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คะแนนทีไ่ดในระดบัสถาบนั  เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ( เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหนวยงานวจิัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ

คะแนนท่ีได =
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย

จํานวนคณะและหนวยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน

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

ภายใน
จํานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน จํานวนอาจารยประจาํ
และนักวิจัยประจาํ
(ไมนับผูลาศึกษาตอ)

คะแนน
ท่ีกรรมการ
ยืนยัน

1 คณะครุศาสตรฯ 3,695,710 0 3,695,710 35 105,591.71
2 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร
6,403,315 1,285,000 7,688,315 78 98,568.14

3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

1,475,240 3,280,000 4,755,240 30 158,508

4 คณะบริหารธุรกิจ 5,380,310 0 5,380,310 92 0

- กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

3,873,320 0 3,873,320 79 49,029.37

-กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนฯ 1,506,990 0 1,506,990 13 115,922.31

5 คณะวิทยาศาสตรฯ 4,350,010 578,750 4,928,760 61 80,799.34

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 10,732,775 2,294,000 13,026,775 105.5 123,476.54

7** คณะศลิปศาสตร 976,725 0 976,725 85.5 11,423.68
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 898,620 0 898,620 30 29,954

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 11,821,940 0 11,821,940 23 513,997.39

รวม 9 คณะ 45,734,645 7,437,750 58,552,705 540 -

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  



46

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ผลดําเนินงาน คะแนน
ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

3 คะแนน 4.42 คะแนน 4.42

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
3 คะแนน 4.42 คะแนน 4.42

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยในสถาบัน
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร

คะแนนท่ีได
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวย

งานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน

(Common Data Set)
ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)

คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 39 80 31 95 70 117.5 89.5 34 25 581
- ปฏิบัติงานจริง 35 78 30 92 61 105.5 85.5 30 23 540
- ลาศึกษาตอ 4 2 1 3 9 12 4 4 2 41
จํานวนนักวิจัยท้ังหมด - - - - - - - - - -
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - -
- ลาศึกษาตอ - - - - - - - - - -
จํานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ
ที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)

5 3 2 10 0 106 6 0 0 132

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. ฯ (0.40)

3 0 0 13
ว=1
ส=12

4 2 7 1 0 30

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธบิัตร (0.40) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม

2 5 3 1 0 2 0 1 0 14
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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

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)
- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติฯ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)

2 5 1 5
ว=1
ส=4

0 3 0 3 0 19

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)

3 4 1 0 18 6 0 30 0 62

- ผลงานไดรับการจดสิทธบิัตร (1.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ผลงานวิชาการรับใชสงัคมที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว (1.00)
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ (1.00)
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหม
และไดรับการจดทะเบยีน(1.00)
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวชิาการแลว (1.00)

0 1 0 2 0 0 0 1 0 4

รวมจํานวนผลงานวิชาการ 18 18 7 31 22 120 13 36 0 265
ผลรวมถวงนํ้าหนักผลงานทางวิชาการ 9.2 12.6 4.0 1.2 19.6 32 **4.0 34.4 0 129.6

**12.6
จํานวนงานสรางสรรค
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20)
งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบนั (0.40)
งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
(0.60)

4 4

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.80)



49

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม

งานสรางสรรค7ที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
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
ผลงานสรางสรรค

9.2 12.6 4.0 1.2 19.6 32 **4.0 34.4 2.4 132
**12.6

สรุปผลการดําเนินงาน

หนวยงาน จํานวผลงาน
วิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

รวมคาถวง
น้ําหนัก

ผลรวมถวง นน.
ของผลงาน
วิชาการ

จํานวนอาจารย
และนักวิจยั

ประจําท้ังหมด

รอยละของ
ผลรวมถวง

น้ําหนัก
คะแนน

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 18 5*.20
3*.40
3*.40
2*.60
2*.80
3*1.0

1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
3.0

9.2 39 23.59 3.93

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 18 3*.20
5*.60
5*.80
4*1.0
1*1.0

0.6
3.0
4.0
4.0
1.0

12.6 80 15.75 2.63

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 2*.20
3*.60
1*.80
1*1.0

0.4
1.8
0.8
1.0

4.0 31 12.90 2.15

4.คณะบริหารธุรกิจ 31 10*.20
13*.40
1*.60
5*.80

2.0
5.2
0.6
4.0

13.8 95 - 2.69
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2*1.0 2.0
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12.6 82 15.37 3.84
-กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1.2 13 9.23 1.54
5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 22 4*.40

18*1.0
1.6
18.0

19.6 70 28 4.67

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 120 106*.20
2*.40
1*.40
2*.60
3*.80
6*1.0

21.20
0.8
.40
1.2
2.4
6.0

32.0 117.5 27.23 4.54

7. คณะศิลปศาสตร 13 6*.20
7*.40

1.2
2.8

4.0 89.5 4.47 1.12

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 36 1*.40
1*.60
3*.80
30*1.0
1*1.0

0.4
0.6
2.4
30.0
1.0

34.4 34 101.18 5

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 4 4*.60 2.4 2.4 25 9.6 1.60
รวม 9 คณะ 269 132 581 28.33/9

=3.15

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
2.75 คะแนน 3.15 คะแนน 3.15

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(คะแนน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
2.75คะแนน 3.15 คะแนน 3.15

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : การบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี:กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1ขอ
มีการดําเนินการ

2ขอ
มีการดําเนินการ

3-4ขอ
มีการดําเนินการ

5ขอ
มีการดําเนินการ

6ขอ

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

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ

รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดชุมชนเปาหมาย ท่ีอยูจังหวัดเขตภาคกลางตอนลาง โดยมีโครงการ
บริการวิชาการรวมกันระหวาง 9 คณะ กับ 1 หนวยงาน ในโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งมีโครงการยอยอีกหลายโครงการภายใตความรวมมือจากทุกคณะ

  2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1
มีการจัดทําแผนบริการวิชาการจากการสอบถามความตองการของชุมชนเปาหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด

  3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏ
ชัดเจน
ชุมชนไดรับการพัฒนาโดยโครงการยอยตางๆ มีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง และเกิดความ
เขมแข็งตอชุมชน เชน ชุมชนเกาแสน จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนถํ้าเสือ จังหวัดเพชรบุรี
เปนตน

  4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ชุมชนมีการดําเนินการพัฒนาตนเองรวมท้ังมีการสรางเครือขายระหวางชุมชน

  5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
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กก ตน เกณฑการประเมิน
องคการเปาหมาย
มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายในการพัฒนาชุมชนกับหนวยงานภายนอกท้ังสถานศึกษา และ
องคกรภาครัฐ อ่ืนๆ

  6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ
การดําเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีอาจารยเขารวมจากทุกคณะ คิดเปนรอย
ละ 12.01 ของอาจารยท้ังหมด

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหต/ุขอสังเกต
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ มีความเขาใจความหมายของเกณฑการประเมินคลาดเคลื่อนในบางขอ ทําใหการ

รายงานผลการดําเนินงานไมตรงตามเกณฑการประเมิน
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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
1ขอ

มีการดําเนินการ
2ขอ

มีการดําเนินการ
3-4ขอ

มีการดําเนินการ
5ขอ

มีการดําเนินการ
6-7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายใหกองศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
และงานศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการ ในระดับคณะ

  2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
มีการจัดทําแผนดานศิลปวัฒธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
จํานวน 5 ตัวบงชี ้ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ / กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 41 โครงการ/กิจกรรม เปนจํานวนเงิน 5,162,120 บาท

  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการกํากับการดําเนินงาน ผานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมเปนรายไตรมาส

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประะเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ โดยสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย 5 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละ 100

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการดานศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังใน
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กก ตน เกณฑการประเมิน
ระดับแผนและระดับโครงการ

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มหาวิทยาลยัมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมผานชองทางตางๆ เชน เอกสารขาว
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม, website, facebook, youtube รวมทัง้การใหบริการผานโครงการ
จัดการความรูดานศิลปวฒันธรรม : จากทฤษฎีสูการปฏิบตัิ

  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
6 ขอ 6 ขอ 5

หมายเหต/ุขอสังเกต
-



55

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 :การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1ขอ
มีการดําเนินการ

2ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5-6ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2558มีผลการดําเนินงาน 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 การดําเนินงานดานประกันคณุภาพ ผูชวยอธิการบดีดาน

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

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาแผนกลยุทธ เชื่อมโยงจากการวิเคราะห SWOT วิสัยทัศน  แผนกล
ยุทธการเงิน  และแผนปฏิบัติราชการประจําป และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
กลยุทธ จํานวน 57 ตัวชี้วัด

5.1.2. การวิเคราะหการเงิน

กก ตน เกณฑการประเมิน
  2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี

ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
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 และโอกาสในการเเขงขันท่ีแสดงเปน
ตารางเปรียบเทียบชัดเจน พรอมรายละเอียด

5.1.3. การบริหารความเสี่ยง

กก ตน เกณฑการประเมิน

  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม



57

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2558                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหความเสี่ยง พบวา ปจจัยความเสี่ยงมาจากภายนอก คือ ความ
เสี่ยงดานการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
การเพ่ิมศักยภาพดานความเปนนานาชาติ จํานวนการคงอยูของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีต่ํากวาเปาหมาย  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการพัฒนาดานการเรียนการสอนและการ
วิจัย และการกอสรางอาคารท่ีท่ีไมเปนไปตามแผนลดลงในรอบ 3 ป

5.1.4. การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

กก ตน เกณฑการประเมิน
  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน

การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 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

กก ตน เกณฑการประเมิน
  7. ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในตามพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะและใหงานประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน ครบถวน

การประเมินตนเอง

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
7 ขอ 7 ขอ 5

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
7 ขอ 7 ขอ 5

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2: ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบงช้ี :ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน

ผลการประเมินทุกคณะ : ในปการศึกษา 2558 ( 1 ส.ค.58-31 ก.ค.59 )
คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน

(เต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ

ปการศึกษา
2557

ปการศึกษา
2558

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2.70 4.15 ระดับดี
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 3.55 4.24 ระดับดี
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.66 3.52 ระดับดี
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.70 3.79 ระดับดี
5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.16 4.10 ระดับดี
6.คณะวิศวกรรมศาสตร 3.10 4.39 ระดับดี
7.คณะศิลปศาสตร 3.07 3.92 ระดับดี
8.คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 3.66 3.57 ระดับดี
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.47 4.20 ระดับดี
คาเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 31.07/9

=3.45
35.88/9
= 3.99

ระดับดี

คะแนน ระดับคุณภาพ
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

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย 12 เดือน การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
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(คะแนน) (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)   
ผล คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
3.51 คะแนน 3.99 คะแนน 3.99

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
3.51 คะแนน 3.99 คะแนน 3.99

หมายเหต/ุ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 2558 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน )

กก ตน เกณฑการประเมิน
  1. มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให

เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทําหนาท่ีกํากับ ติดตามการดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามองคประกอบ
และตัวบงชี้คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย
สํานักประกันคุณภาพ ทําหนาท่ีกําหนดแผน ประสานงานกับหนวยงาน (ระดับสถาบัน) ท่ีกํากับ
แตละองคประกอบของการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ และหนวยงานระดับสถาบันกํากับ
งานประกันคุณภาพระดับคณะ  งานหลักสูตรของคณะ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ
แตละหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ใหหลักสูตรเปนไปตาม
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนด

  2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกํากับติดตามการดํ าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร รับผิดชอบและกํากับ ติดตาม ใหมีการดําเนินการเปนไปตามองคประกอบและ
ตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนด และการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามกรอบระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร
ผูรับผิดชอบระดับคณะจะทําการพิจารณาและรวบรวม รายงานมาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือทําการรวบรวมและนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา กลั่นกรอง ใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอเสนอแนะมาหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพตอไป
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  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากแหลงรายไดหลัก 2 แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน
1,093,636,300.00 บาท และงบประมาณรายได จํานวน 334,465,690.00 บาท รวมท้ังสิ้น
1,428,101,990.00 เพ่ือใชดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ ซึ่งในการดําเนินงานมี
หลากหลายรูปแบบท้ังดานบุคลากร การดําเนินงาน การลงทุน ดานอ่ืนๆ เชน โครงการอบรม
สัมมนา เปนตน

  4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน ในการประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวัน
พุธท่ี 5 ตุลาคม 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และผลการทวนสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน (เบื้องตน)ประจําการศึกษา 2558 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559 ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการ
รายงานผล ดังกลา

  5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง

จากผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ ปการศึกษา 2558 พบวามี
หลักสูตรท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ท้ังนี้ ท่ีประชุมผูบริหารระดับสูง
พิจารณาผลการประเมินดังกลาว พบวาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร คือ คุณภาพอาจารย จึงเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงาน โดยมอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดทําการเวียนแจงใหทุกคณะจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ ทําการ
วิเคราะหขอมูลการใชจายงบประมาณเพ่ือการพัฒนามีความคุมคามากนอยเพียงใด ในการนี้
สําหรับหลักสูตรท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดรับการเสนอแนะใหจัดทํา
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แผน/แนวทางแกปญหาสําหรับนักศึกษาท่ีตกคางไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด มีการประเมินผล และรายงานไปยังอาจารยท่ีปรึกษา อีกท้ัง ไดกําหนด
เปาหมายไวท่ีรอยละ 50 ของนักศึกษาท่ีตกคางอยู ณ ปจจุบัน จะสามารถสําเร็จการศึกษาไดเม่ือ
สิ้นปการศึกษา 2560

  6. มีผลการประเมินคุฯภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินตนเอง SAR
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน

การประเมินของคณะกรรมการ

คาเปาหมาย
(ขอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

  
ผลดําเนินงาน คะแนน

ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน

หมายเหต/ุขอสังเกต -
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