
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั
ปการศึกษา 2560

(1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ค ำน ำ  

รายงานฉบับนี้ จั ดท าขึ้ น เ พ่ือ เป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ร่วมกัน
ประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่   17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสรุปผล
การประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2560 จากการวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR)  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร สถานประกอบการ 
การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และการเยี่ยมชมพ้ืนที่ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
จะน าผลการประเมินคุณภาพนี้ ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง และน าไปสู่การพัฒนา
ผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ต่อไป 

  
 
 

                                                                        
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู) 

                                                               ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2560                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

1.บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
1. บทน า (ประวัติ สัณฐานโดยย่อ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค2 เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง
หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ที่เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือกกลุ่ม)    

มีหลักสูตรที่ เปิดสอนในปีการศึกษา  2560 รวมทั้ งสิ้น  53 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญา
ตรี 40 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพใน
ระดบัสากล 

ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 12,209  คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 554 คน จ าแนกเป็น
อาจารย์ 408 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 138 คน รองศาสตราจารย์ 7 คน และศาสตราจารย์ 1 คน 
 

2. ผลการประเมนิคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2560 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. 
ตาม 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ 4.29 
คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก  3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3,4,5  อยู่ในระดับดี 2
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1,2  (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 2.59 5.00 3.26 3.69 ระดับดี 
2 การวิจัย 4.07 5.00 4.08 4.38 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.14 4.71 ระดับดีมาก 
รวม 3.08 5.00 3.83 4.29 ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี  
* หมายเหตุ    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวารสารระดับชาติ  
2. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ ชุมชนเป้าหมาย ที่ยกระดับสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้กรอบความร่วมมือที่ชัดเจน 
3. มีคณะวิชาและหลักสูตรที่เอ้ือต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ให้มีสัดส่วนที่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  
2. ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีต าแหน่งทางวิชาการตามค่าเป้าหมาย 
3. ควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินส าหรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(2560-2564) ให้สมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก  

2. ควรมีระบบ Coaching ในระดับสาขาวิชา ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ (Multi-mentoring system) 
เกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
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2. หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557 ระหว่าง
วันที่ 17-18  กันยายน 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เห็นชอบกับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ทุกประการ 
 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู) 
ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
     

          
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

 

 
 (อาจารย์อรรถการ  สัตยพาณิชย์) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

      
 (อาจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
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2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ระหว่างวันที่ 17-18   กันยายน  2560 

 
        รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล สังกัด กรรมการ 
1. รศ.ดร.บุญวัฒน์   อัตชู ข้าราชการบ านาญสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ประธาน 

2. รศ.ดร.สุบิน      ยุระรัช มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการ 
3. ผศ.ดรฤดี         นิยมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
4. อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ 
5. อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการและเลขานุการ 
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3. บทน า 
 
 
 
1.  สรุปข้อมูลพืน้ฐาน  ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยย่อ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ที่เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง  2 กลุ่มสาขาวิชา โดยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 7 คณะวิชา และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี  2 คณะ
วิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

 
2.    สถานที่ตั้ง  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยู่ เลขที่   399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล         
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                          
 
                                                       

                                                                                                                                                             

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
ภายในภายใน 

 - กองกลาง 
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองบริหารงานบุคคล  
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองสื่อสารองค์กร** 
 - กองวิเทศสัมพันธ*์*       
 - กองศิลปวัฒนธรรม** 
 - ส านักประกันคุณภาพ** 
 - สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อ         

การศึกษา มทร. พระนคร 
FM 90.75 MHz**             

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

- ส านักงานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิจัย 
- กลุ่มบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

- ส านักงานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบยีนและประมวลผล 
- กลุ่มบัณฑิตศึกษา 
 

*     หมายถึง  จัดตั้งตามพระราชบัญญัตกิารบริหารการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

**   หมายถึง หมายถึง จดัตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวา่ด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายในและการบริหารงานในกอง พ.ศ. 2557 
 

             อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 
              

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ* 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

คณะบรหิารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร ์

คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

- ส านักงานผูอ้ านวยการ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยกีารศึกษา 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
   และการสื่อสาร  
  

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ 
 

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัล
และหุ่นยนต*์ 
 

สถาบันภาษา* 
 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด**           
 

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และโรงแรม** 
 

ศูนย์การจัดการความรู้** 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)** 
 

ส านักงานอธกิารบด ี
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3.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม”  

A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent 
technology and serves the country 

: พันธกิจ (Mission)  
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพคุณธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

(RMUTP  produces  technological  specialists  with  their  decencies  to  serve  diverse career.) 

: ปณิธาน  (Determination) 
มุ่งม่ัน  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  คู่คุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล 
(RMUTP   strives to  be  a  leader  of  vocational  studies  based  on  integrated  science  and  

technology  as  well  as  maintain  our  competent  and  virtuous  persons.) 

: ค่านิยมหลัก  (Core  Value) 
“คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ”  (Think  creatively  Do  professionally) 

 

 : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

 Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

  

: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
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4. วิธีการประเมิน   
 
 

4.1 การวางแผนและการประเมิน(ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 การวางแผนการประเมิน 
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาที่จะเข้าประเมิน  โดยตกลง
ร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว 
คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1.  คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของหน่วยงาน  ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 
2.  เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
3.  การสัมภาษณ์ ได้ด าเนนิการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้องกับหนว่ยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า 
กรรมการบรหิาร  กรรมการวชิาการ  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต 
4.  ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะและ
หน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 
 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
1.  เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจ าวันและทบทวนแผนการ
เยี่ยมในวันต่อไป 
2.  สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วมอภิปรายผลการ
ประเมิน 
3.  สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

4.2  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ

ตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site visit) จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและ
ทุกตัวบ่งชี้  และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผล
การประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
     เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
       ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1- 5 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50       หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50       หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50       หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50       หมายถึงการด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00       หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ (ป.1) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ปีการศึกษา 
2559 

คะแนน
SAR 

ปีการศกึษา 
2560 

กรรมการ หมายเหตุ 
(หตุผลของการ
ประเมินท่ีต่าง

จาก SAR) 

ตัวต้ัง ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต       
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม      

(ผลลัพธ์) 
3.12 3.26 

172.52 /53 =  
3.26 คะแนน 

3.26  

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก  (ปัจจัยน าเข้า) 

2.58 2.98 
132 x100 ร้อยละ 

23.83 
2.98  

554 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) 
2.31 2.20 

146 x100 ร้อยละ 
26.35 

2.20  
554 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี      
(กระบวนการ) 

5.00  5.00 6 ข้อ 5.00  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี         
(กระบวนการ) 

4.00 5.00 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.40 3.69  3.69  

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย      
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (กระบวนการ) 
5.00 5.00 6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      
(ปัจจัยน าเข้า) 

4.67 4.07 36.61/9 4.07  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

3.31 4.08 36.73/9 4.08  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.33 4.38  4.38  

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ      
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  

(กระบวนการ) 
5.00 5.00 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00  5.00  

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (กระบวนการ) 
5.00 5.00 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00  5.00  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา

2559 

คะแนน
SAR 

ปีการศึกษา 
2560 

กรรมการ หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ท่ีต่างจาก 

SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ      
5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (กระบวนการ) 

5.00 5.00 7 ข้อ 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 (ผลลัพธ์) 4.10 4.14 37.22/9 4.14  
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร

และคณะ (กระบวนการ) 
5.00 5.00 6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.70 4.71  4.71  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.16 4.29  4.29  

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  (ป.2) 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I 
(1.2, 
1.3,2.2) 

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

5.1,5.3) 

O 
(1.1, 
2.3,5.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
                 เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 5 2.59 5.00 3.26 3.69 ระดับดี 
2 การวิจัย 3 4.07 5.00 4.08 4.38 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.14 4.71 ระดับดีมาก 
รวม 13 3.08 5.00 3.83 4.29 ระดับดี 
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี  

             *หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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5.3 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบณัฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์มีสัดส่วนที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 25; ผลการ
ด าเนินงาน: ร้อยละ 23.83) 

2. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 30;  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 26.35) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก  

2. สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์โดยพิจารณาปรับจ านวนเงินเพิ่มพิเศษ 
3. ควรมีระบบ Coaching ในระดับสาขาวิชา ต่างสาขาวิชา และต่างคณะ (Multi-mentoring system) 

เกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
จุดเด่น 

1. มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าวารสารระดับชาติ  
  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนโครงการวิจัยมีเพียงร้อยละ 39 ของจ านวนอาจารย์ (203 เรื่องจาก 518 คน) ในจ านวนนี้มีผู้เป็น

หัวหน้าโครงการและมีสัดส่วนการท าวิจัยมากกว่าร้อยละ50 จ านวน 167 คน (ร้อยละ32.24) 
2. มีอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของงานวิชาการ 161 คน (ร้อยละ 29.06) จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 554 คน และ

จากจ านวนผลงานทั้งหมด 270 เรื่อง ( ร้อยละ 48.74) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีงานวิจัยตรงสาขาวิชาการ เพ่ือเพ่ิม

จ านวนนักวิจัย  
2. ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ให้เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ ชุมชนเป้าหมาย ที่ยกระดับสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
กรอบความร่วมมือที่ชัดเจน  
แนวทางเสริมจุดเด่น 

ควรท าแผนพัฒนาชุมชนเป้าหมายระยะยาวเพ่ือสามารถวัดผลการพัฒนาแต่ละปี โดยการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถยืนยันความเข็มแข็งของชุมชนจากการได้รับการพัฒนาได้อย่าง
ชัดเจน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

มีคณะวิชาและหลักสูตรที่เอ้ือต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรสร้างหรือก าหนดมาตรฐานด้านศิลปะหรือวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ความสมบูรณ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินส าหรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(2560-2564) 

2. การสร้างโอกาสในการแข่งขัน 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส าหรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร (2560-2564) ให้สมบูรณ์ 

2. ควรมีการวิเคราะห์หาจุดเด่นในด้านต่างๆ มาพิจารณาประกอบกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน  
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5. ภาคผนวก 
 
 
 
 

6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
6.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
6.3 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
6.4 บันทึกภาคสนาม 
6.5 Common Data Set 
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6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
 

 
 
 



15 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

6.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะ

คณะกรรมการ) 
ห้องประชุมรพีพัฒน์  
ชั้น ๓ อาคารส านักงาน
อธิการบดี  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - ผู้บริหารสถาบัน กล่าวต้อนรับและแนะน าผู้บริหาร มทร.พระนคร และ

บรรยายแนะน าบริบทของสถาบัน 
- ประธานกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพฯ และ
กล่าวแนะน าคณะกรรมการ 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ  

-ห้องประชุมรพีพัฒน ์
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ (ต่อ) 
-ห้องประชุมรพีพัฒน ์
 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน
ประจ าวัน 

ห้องประชุมรพีพัฒน์  
 

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมิน ประชุมย่อย ห้องประชุมรพีพัฒน์  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ สัมภาษณ์ 
๑. นายกสภา หรือ กรรมการสภาผู้บริหาร     ๒. ผู้บรหิาร  ๓. คณบดี       
๔. อาจารย์+บุคลากรสายสนับสนุน    ๕. นักศึกษา+ศิษย์เก่า 
๖. ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่ใช้บริการสถาบัน 

-ห้องประชุมรพีพัฒน ์
-ห้องประชุมบัวม่วง ๑ 
-ห้องประชุมบัวม่วง ๒ 
-ห้องนายกสภาฯ  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน,  ห้องสมุด, 

ห้อง Learning Space, ศูนย์ความเป็นเลิศ  
พ้ืนที่ภายในศูนย์
เทเวศร์ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ
คณะกรรมการผู้ประเมิน) 

ห้องประชุมรพีพัฒน ์
 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการกล่าวรายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
- คณะผู้บริหารเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพ  
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน, ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง 
และ กล่าวปิด การตรวจประเมินคุณภาพ 

ห้องประชุมรพีพัฒน ์
 

ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผอ.ส านักประกันคณุภาพ (๐๖๑-๓๘๖๑๘๐๓) ส านักประกันคณุภาพ ๐๒-๖๖๕๓๘๘๘ ตอ่ ๖๖๐๔,๖๖๐๗ 
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6.3 รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

ล ำดับ รำยช่ือผู้รับกำรสัมภำษณ์ ต ำแหน่ง เวลำ/สถำนที่ สัมภำษณ์ 

1. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

๑.  ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เวลา 09.30 – 10.00 น. 
ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 3 อาคารส านักงาน 

๒.  ดร.เชาวลิต นิ่มละออ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 10.00 -10.30 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
(ศูนย์เทเวศร์) 

๓.  ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

2. ผู้บริหำร (อธิกำรบดี,รองอธิกำรบดี) 

๑.  รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี เวลา 10.30 – 11.00 น. 
ห้องท่านอธิการบด ี

๒.  ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

เวลา 11.00 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
(ศูนย์เทเวศร์) 

๓.  ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 

๔.  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่า 

๕.  รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

3. คณบดี 

๑.  อ.ปิยะธิดา   สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
(ศูนย์เทเวศร์) 

๒.  ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

๓.  ผศ.ว่าที่ รต.วัชระ  โพธิสรณ ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

๔.  อ.ธานี สุคนธะชาติ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ   
การออกแบบ 

4. อำจำรย์ประจ ำ 

๑.  ดร.รัตนาวล ี ไม้สัก อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ เวลา 09.30 – 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) 

๒.  ผศ.เชาวลิต อุปฐาก 
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

๓.  อ.เกษม เขษมพุฒิเรืองศรี 
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

5. บุคลำกรสำยสนับสนุน 
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ล ำดับ รำยช่ือผู้รับกำรสัมภำษณ์ ต ำแหน่ง เวลำ/สถำนที่ สัมภำษณ์ 

๑.  น.ส.อรพรรณ จันทรเกษมจิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เวลา 10.00 – 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) 

๒.  น.ส.โรจนา เดชานุภาพ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

๓.  น.ส.นันท์ธยาภรณ ์ สมิตินันท์ บุคลากรปฏิบัติการ 

6. นักศึกษำ 

๑.  นายนิภัทร์ หมันเทศมัน 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
Tel: 094 838 0430 

เวลา 10.30 -11.00 น.  
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชัน้ 
4 อาคารส านักงานอธิการบดี 
(ศูนย์เทเวศร์) 

๒.  นายพรศักดิ์ ข้อยี่แช่ 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
Tel: 062 695 8338 

๓.  น.ส.ปรียาวีฒ ์ รุ่งรัตนไชย 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
Tel: 092 937 0028 

๔.  นายศุภกร โพธิ์ทอง 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาการบัญช ี
คณะบริหารธุรกิจ 
Tel: - 

๕.  นายธนภัทร พิชญรัตน์ 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี Tel: - 

๖.  นายรุจิภาส   ตันติกุลไพบูลย์ 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
Tel: 064 929 0019 

๗.  นายอภิสิทธิ์ ศรีเพ็ญ 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาการโรงแรม 
คณะศิลปศาสตร์  
Tel: 094 924 0741 

๘.  น.ส.พรชิตา ผลาผล 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑส์ิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 
Tel: 061 430 5860 

๙.  นายรัฐติพงษ์ ทีเร็ว 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ Tel: 081 614 8701 
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ล ำดับ รำยช่ือผู้รับกำรสัมภำษณ์ ต ำแหน่ง เวลำ/สถำนที่ สัมภำษณ์ 

7. ผู้ใช้บัณฑิต/สถำนประกอบกำร 

๑.  คุณธนธัญ การสมพรต 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Tnyd 
จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ  

เวลา 11.00 - 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) ๒.  คุณธิติ ชนะชัย 

ร้าน Thee-si couture จากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
Tel: 086 363 5838 

๓.  คุณวรรณวิสา อินทสิทธิ์ 
ผู้จัดการ บริษัท ไอทีเอส อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
Tel: 086 600 6459 

๔.  คุณเดือนสว่าง คุณาพันธ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเนเจอร์ อิน
สปาย จ ากัด จากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน Tel: 062 669 3697 

๘. ศิษย์เก่ำ 

1.  คุณอาทิตย์ เทพทุ่งหลวง 
นักออกแบบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโขมพัสตร์ 
(จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ)  
Tel : 086 607 8699 

เวลา 11.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) 

2.  คุณวงศพัทธ์ วัชนะจ านงค์ 
เลขานุการแผนกคดีผู้บริโภค ศาลอุทธรณ์
ภาค 1 (จากคณะบริหารธุรกิจ) 
Tel : 092 263 8173  

3.  คุณจรณชัย ไกรพงษ์ 
chef commis 1 ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย 
(จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 
Tel: 094 380 6442 

4.  คุณเบญจพจ ทิพย์กมลแสง 
(จากคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน)  
Tel: 089 411 3272 
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