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1.บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. บทนา (ประวัติ สัณฐานโดยย่อ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค2 เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง
หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ที่เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือกกลุ่ม)
มีห ลักสู ตรที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 หลั กสู ตร จาแนกเป็น ระดับปริญ ญาตรี 40
หลั กสูตร ปริญ ญาตรี(ต่อเนื่ อ ง) 6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ ” มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนา ด้านการผลิตบัณฑิ ต
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 11,888 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 557.5 คน จาแนก
เป็นอาจารย์ 417.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 133 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน และศาสตราจารย์ 1 คน
2. ผลการประเมินคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดาเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ.
ตาม 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี 4.31 คะแนน
หากพิ จ ารณา องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลระดั บ ดี ม าก 3 องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบที่ 3, 4, 5 อยู่ ในระดั บ ดี
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 2 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)
ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ
1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน
* หมายเหตุ

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

2.82
3.56
-

5.00
5.00
5.00

3.32
4.34
-

3.79
4.30
5.00

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

5.00
4.15
4.72
ระดับดีมาก
3.06
5.00
3.94
4.31
ระดับดี
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)
จุดเด่นในภาพรวม
1. มหาวิทยาลั ย มีก รรมการสภาที่ มีความรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ สู ง จึงสามารถให้ แนวทาง
ที่กาหนดเป็ น นโยบายของสภาได้ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ ประชาคมได้มีส่ วนร่วมในการทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นแนวทางที่ดีและมีคุณค่าในการนาไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. อธิการบดีและผู้ บ ริห ารมีวิ สั ย ทัศน์ และภาวะผู้ นาสู งรวมทั้ งการได้รับความร่ว มมือจากอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทาให้ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเห็นได้จาก อาจารย์และ
นักศึกษาได้รับรางวัลเป็นจานวนมากทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น
- ดร.พสิ ษ ฐ์ สุ ว รรณภิ งคาร ดร.สุ รเชษฐ เดชฟุ้ ง อาจารย์ ป ระจาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ พร้อ มด้ ว ย
นักศึกษา ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 รางวัลพิเศษ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดผลงานประดิษฐ์
คิดค้น และจัดนิ ทรรศการในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ที ม “RMUTP RACING (ครู ช่ า งเทเวศร์ )” นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม คว้ารางวัลที่ 1 ประเภทรถต้นแบบแห่งอนาคต prototype (ICE) ระดับเอเชีย ในการแข่งขัน Shell
Eco Marathon Asia 2019 ณ สนาม Sepang International Circuit ประเทศมาเลเซี ย ด้ ว ยสถิ ติ 1,546.9
กิโลเมตร ต่อน้ามันเชื้อเพลิง1 ลิตร โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 18 ประเทศ จานวน 100 ทีม
- ดร.อาณั ฏ ศิ ริ พิ ช ญ์ ตระกู ล อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในโอกาสที่ผลงาน “Little turtle เต่าน้อย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ครั้งที่ 11 (ประจาปี
2561 -2562) ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ ประเภทใบหญ้าแฝก ด้านความคิดสร้างสรรค์ จัดขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สานักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) เป็นต้น
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital University) ที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประเทศ
4. มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ดี มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และนามาใช้ตัดสินใจทางการบริหารจัดการ
ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงที่ดี
5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ระยะสั้น เช่น หลักสูตรการสร้างหุ่นยนต์บริการ (หุ่นยนต์ช่วย
สอนและหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว) หลักสูตรระบบอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรม เป็นต้น หลักสูตร
ส่ วนใหญ่ ของมหาวิทยาลั ย เป็ น หลั กสู ตรเชิงปฏิ บัติการ และมุ่งเน้ นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่ปฏิบัติงานได้จริง (Hands on)
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการยังไม่ได้ตามเกณฑ์ของ สกอ.
2. สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยจัดสรร โดยพบว่ามีจานวน 5
คณะที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากภายนอกน้อยกว่าภายใน
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของบางคณะเกิดมาจากนักวิจัยคนเดิม กลุ่มเดิม หรือหลักสูตรเดิม
4. จานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติยังมีจานวนน้อย
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. ควรมีการส่งเสริมสนับ สนุ น และเสริมมาตรการให้อาจารย์มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก และตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการเขียนโครงร่างการวิจัย
ที่มีคุณภาพเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
3. มหาวิทยาลัยและคณะควรปรับวิธีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ที่กาหนด โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ในระดับหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางช่วยเหลือให้อาจารย์สามารถเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนาไป
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
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2. หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น งานตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับ สถาบั น ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามแนวทางมาตรฐานคุณ ภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระหว่าง
วัน ที่ 4 - 5 กัน ยายน 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน เห็ นชอบกับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ทุกประการ

.........................................................................................

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว)
ที่ปรึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล)
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์)
ตาแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ม่วงชู)
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5

2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เทื้อน
ทองแก้ว
รศ.ดร.สุบิน
ยุระรัช
ผศ.ดร.สูติเทพ
ศิริพิพัฒนกุล
อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
ผศ.กรรณิการ์
ม่วงชู

สังกัด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการและเลขานุการ
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3. บทนา
1. สรุปข้อมูลพื้นฐาน ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยย่อ)
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได้ รับ การสถาปนาขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณ ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิก าร โดยให้ เป็ น
สถาบั น อุดมศึ กษาด้านวิช าชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่ งเสริมวิช าการและวิช าชีพ ชั้นสู ง
ที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนทั้ ง 2 กลุ่ มสาขาวิช า โดยกลุ่ ม
สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี 7 คณะวิช า และกลุ่ ม สาขาวิช ามนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี 2
คณะวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร์
2. สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

อ
สานักงานตรวจสอบภายใน
ภายในภายใน
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองสื่อสารองค์กร**
- กองวิเทศสัมพันธ์**
- กองศิลปวัฒนธรรม**
- สานักประกันคุณภาพ**
- สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อ
การศึกษา มทร. พระนคร
FM 90.75 MHz**

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน

สถาบันวิจยั และพัฒนา
- สานักงานผูอ้ านวยการ
- กลุ่มวิจัย
- กลุ่มบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
- สานักงานผูอ้ านวยการ
- กลุ่มวิทยบริการ
- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สานักงานผูอ้ านวยการ
- กลุ่มวิชาการ
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล
- กลุ่มบัณฑิตศึกษา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัล
และหุ่นยนต์*
สถาบันภาษา*
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย
และการออกแบบ*
ศูนย์การจัดการความรู้**

คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ*

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)**
* หมายถึง จัดตั้งตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
** หมายถึง หมายถึง จัดตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายในและการบริหารงานในกอง พ.ศ. 2557
อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล
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3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
และเป็นที่พึ่งของสังคม”
A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent
technology and serves the country
: พันธกิจ (Mission)
มหาวิท ยาลั ย เฉพาะทางด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิ ตบั ณ ฑิ ตนักปฏิบั ติที่ มีคุณ ภาพคุณ ธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.)

: ปณิธาน (Determination)

R
M
U
T
P

:
:
:
:
:

RMUTP
Responsibility
ความรับผิดชอบ
Mastery
มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญ
Unity
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
Technology
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
Personal Integrity มีคุณธรรม

: ค่านิยมหลัก (Core Value)
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทาอย่างมืออาชีพ” (Think creatively Do professionally)
: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ

ใฝ่รู้

สู้งาน

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

มีคุณธรรม

Hands - on

Keenness

Determination

Technological Expertise

Integrity

: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness)
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน
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4. วิธีการประเมิน
4.1 การวางแผนและการประเมิน(ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม)
การวางแผนการประเมิน
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้กาหนดตารางวันเวลาที่จะเข้าประเมิน
โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
แล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ประเมิน ถึงหลักการและวิธีการประเมิน
การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน ชี้แจงกาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะกรรมการประเมินกับ คณะผู้ บริห ารของหน่ วยงาน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการประเมินทราบและ
ซักถาม
2. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ
3. การสัมภาษณ์ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและสถาน
ประกอบการ
4. เยี่ยมชมสถานที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน
การดาเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการสรุปและนาเสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน
2. คณะกรรมการจัดส่งข้อมูลยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ไปยัง
สกอ.
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
กาหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ
ตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site visit) จากนั้นนาข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและ
ทุกตัวบ่งชี้ และในการนาเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผล
การประเมินได้ โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน
ในการประเมิ น ครั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตั ด สิ น ผลตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยพิจารณา ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50
หมายถึงการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50
หมายถึงการดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50
หมายถึงการดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50
หมายถึงการดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00
หมายถึงการดาเนินงานระดับดีมาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ (ป.1)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
(ผลลัพธ์)
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
เอก (ปัจจัยนาเข้า)
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (ปัจจัยนาเข้า)
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กระบวนการ)
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กระบวนการ)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

คะแนน
คะแนน
ปีการศึกษา SAR
2560 ปีการศึกษา
2561

กรรมการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลการ
ดาเนินงาน

182.41/55 =3.32

หมายเหตุ
(หตุผลของการ
คะแนน ประเมินที่ต่าง
จาก SAR)

3.26

3.32

2.98

3.54

2.20

2.09

5.00

5.00

6 ข้อ

5.00

5.00

5.00

6 ข้อ

5.00

3.69

3.79

5.00

5.00

6 ข้อ

5.00

4.07

3.56

32.04/9 = 3.56

3.56

4.08

4.34

39.06/9 = 4.34

4.34

4.38

4.30

158x100
557.5
140x100
557.5

ร้อยละ
28.34
ร้อยละ
25.11

3.32
3.54
2.09

18.95/5
= 3.79

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(ปัจจัยนาเข้า)
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย (ผลลัพธ์)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
(กระบวนการ)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3

5.00

5.00

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
5.00
วัฒนธรรม (กระบวนการ)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00

5.00

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

5.00

12.90/3
= 4.30
6 ข้อ

5.00
5.00

6 ข้อ

5.00
5.00
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คะแนนปี คะแนน
การศึกษา
SAR
2560 ปีการศึกษา
2561

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (กระบวนการ)
5.1.1 การพัฒนาแผน
5.1.2 การเงิน
5.1.3 การบริหารความเสีย่ ง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู้
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์)
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ (กระบวนการ)

5.00

หมายเหตุ

กรรมการ
ตัวตั้ง

ผลการ
ดาเนินงาน

ตัวหาร

5.00

7 ข้อ

คะแนน

(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจาก
SAR)

5.00

√
√
√
√
√
√
√
4.14

4.14

37.31/9 = 4.15

4.15

5.00

5.00

6 ข้อ

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

4.71

4.71

14.15/3
= 4.71

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5

4.29

4.31

4.31

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ป.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
I
P
O
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
องค์ประกอบ
คุณภาพ

(1.2,

(1.4, 1.5,

(1.1,

5
3
1

2.82
3.56
-

5.00
5.00
5.00

3.32
4.34
-

3.79
4.30
5.00

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

3
13

3.06
พอใช้

5.00
5.00
ดีมาก

จานวน
1.3,2.2) 2.1,3.1,4.1, 2.3,5.2)
ตัวบ่งชี้
5.1,5.3)

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ

รวม
ผลการประเมิน
*หมายเหตุ

คะแนน
เฉลี่ย

4.15
4.72
3.94
4.31
ระดับดี ระดับดี

1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดี

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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5.3 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. หลั ก สู ต รส่ ว นใหญ่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หลั ก สู ต รเชิ งปฏิ บั ติ ก าร และมุ่ งเน้ น ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่ปฏิบัติงานได้จริง (Hands on)
2. มีศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการให้คาปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และด้านการใช้
ชีวิตส่วนตัวให้แก่นักศึกษาโดยมีช่องทางที่หลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษาแก้ปัญหาส่วนตัวได้ทันการณ์
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา (Service after graduation)
4. มหาวิท ยาลั ย มีการจั ดกิจ กรรมพั ฒ นานั กศึกษาส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ตามแผนทุกกิ จกรรม ส่ งผลให้
นักศึกษามีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ที่กาหนด
5. มหาวิทยาลัยมีระบบในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดเด่น
มหาวิทยาลัยควรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไม่พบการนาผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรมาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรนาผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่า 3.01 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ มาเป็นแนวทางในการกากับเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตร เช่น การเพิ่มผลงานทางวิชาการ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของอาจารย์ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดอาจารย์มีคุณณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีคลังปัญญาที่อยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลที่สามารถที่สืบค้นได้
2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลวารสารระดับ นานาชาติที่เอื้อให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ได้หลากหลาย
สาขาครอบคลุมทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ
สื บ ค้ น และน ามาใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ตอบโจทย์ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ เช่ น ผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วกั บ ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ฯลฯ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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2. ควรพิจารณาเปิดรับฐานข้อมูลงานวิจัยเพิ่มขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องของ
ความคุ้มค่าและความต้องการจาเป็นของนักวิจัยโดยให้มีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยจัดสรร โดยพบว่ามีจานวน 5 คณะ
ที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากภายนอกน้อยกว่าภายใน
2. สัดส่วนผลงานทางวิชาการของบางคณะไม่สัมพันธ์กับจานวนเงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของบางคณะเกิดมาจากนักวิจัยคนเดิม กลุ่มเดิม หรือหลักสูตรเดิม
4. จานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติยังมีจานวนน้อย (ร้อยละ 11.30)
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยและคณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรทบทวนการจัดกลุ่มสาขาวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพจริงของหลักสูตร
3. มหาวิท ยาลั ยควรกาหนดเกณฑ์เกี่ย วกับ การตีพิมพ์ เผยแพร่ผ ลงานวิจัย ในระดับ ที่เหมาะสมกับจานวน
เงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในแต่ละโครงการ
4. มหาวิทยาลัยและคณะควรปรับวิธีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
กาหนด โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ในระดับหลักสูตร
5. มหาวิท ยาลั ย ควรหาแนวทางช่ว ยเหลื อ ให้ อาจารย์ ส ามารถเขี ยนบทความเป็ นภาษาอังกฤษเพื่ อน าไป
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
6. มหาวิทยาลัยควรนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มาเป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาความดีความชอบโดย
กาหนดให้มีคะแนนถ่วงน้าหนักในสัดส่วนที่สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ระหว่างคณะ ทาให้เกิดการทางานแบบ
ร่วมมือรวมพลังในระดับสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการทาวิจัยในเชิงประเมินเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบของการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เช่น โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากอาจารย์ และบุคลากรในคณะต่างๆเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีองค์ความรู้ด้านอาหาร การจัดดอกไม้ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ สิ่ งทอและผ้ า เป็ น ต้น องค์ค วามรู้ต่างๆ
เหล่านี้สามารถรวบรวมเพื่อเผยแพร่ให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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2. มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของสถานที่ตั้งแต่ละศูนย์จัดการศึกษา เช่น วังสน
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พณิชยการพระนคร วังรพีของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ เป็นต้น และข้อมูลที่รวบรวมนั้นควรมีการเผยแพร่ในวงกว้าง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผน (Retreat ทุกปี) และนาไปสู่การปฏิบัติ
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เช่น แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนกลยุทธการเงิน แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร แผนจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ ระบบการประกันคุณภาพ เป็นต้น
2. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รอย่ า งสม่ าเสมอ และมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาวิช าการร่ ว มพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาให้ ส อดคล้ องกับ Learning
Outcomes ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. มหาวิท ยาลั ย ควรมี การทบทวนตั ว ชี้ วัดความส าเร็จ ตามวัตถุ ป ระสงค์ ของแผนโครงการ และกิ จกรรม
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของแผน
2. ควรมีการกากับติดตามการบริหารหลักสูตรในระดับคณะที่เข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินยังไม่ชัดเจน
2. ไม่ พ บการน าผลการประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณะมาวิ เคราะห์ เพื่ อ ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น
และส่งเสริม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรวิเคราะห์ และตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและการจัดการเรียน
การสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.2) กับระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รและคณะ (ตั ว บ่ งชี้ ที่ 5.3 ข้ อ 1) และจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบหลักสูตรและคณะ
2. ควรวิเคราะห์ ผ ลการประเมิ น ระดับ หลั กสู ตรและระดั บ คณะที่ มี ผ ลการประเมิ น ระดับ ต่ าเมื่ อเที ยบกั บ
หลักสูตรและคณะอื่น ๆ เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม
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5. ภาคผนวก
6.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
6.2 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
6.3 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
6.4 บันทึกภาคสนาม
6.5 Common Data Set

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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6.2 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
วัน/เวลา
รายละเอียด
สถานที่
วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะ ห้องประชุมรพีพัฒน์
ชั้น ๓ อาคารสานักงาน
คณะกรรมการ)
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - ผู้บริหารสถาบัน กล่าวต้อนรับและแนะนาผู้บริหาร มทร.พระนคร และ อธิการบดี
บรรยายแนะนาบริบทของสถาบัน
- ประธานกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพฯ และ
กล่าวแนะนาคณะกรรมการ
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ ห้องประชุมรพีพัฒน์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ ห้องประชุมรพีพัฒน์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ (ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒
ห้องประชุมรพีพัฒน์
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมิน ประชุมย่อย
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ สัมภาษณ์
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี)
๓. คณบดี
๔. อาจารย์+บุคลากรสายสนับสนุน
๕. นักศึกษา
๖. ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่ใช้บริการสถาบัน+ศิษย์เก่า
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ
คณะกรรมการผู้ประเมิน)
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการกล่าวรายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
- คณะผู้บริหารเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพ
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน, ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง
และ กล่าวปิด การประเมินคุณภาพ

- ห้องนายกสภา ฯ
- ห้องรพีพัฒน์
- ห้องประชุมบัวม่วง ๑
- ห้องประชุมบัวม่วง ๑
- ห้องประชุมบัวม่วง ๒
- ห้องประชุมบัวม่วง ๒
พื้นที่ภายในศูนย์
เทเวศร์
ห้องประชุมรพีพัฒน์
ห้องประชุมรพีพัฒน์

นางสาวเจนจิรา งามมานะ ผอ.สานักประกันคุณภาพ (๐๘๖-๗๐๐-๔๔๐๘) สานักประกันคุณภาพ ๐๒-๖๖๕-๓๗๖๔
*กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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6.3 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ลาดับ

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์

ตาแหน่ง

เวลา/สถานที่ สัมภาษณ์

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.

นางฉวีวรรณ

สุคันธรัต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องนายกสภา ชั้น 3
อาคารสานักงานอธิการบดี

2. ผู้บริหาร (อธิการบดี,รองอธิการบดี)
1.

รศ.สุภัทรา

2.

ผศ.เฟื่องฟ้า

3.

ผศ.สุใจ

4.

ดร.พัทรียา

5. ผศ.ลักขณา
6. ดร.ปริญญ์
7. อ.กฤษณ์
3. คณบดี
1. ผศ.ดร.สุชาดา
2. อ.ปิยะธิดา
3. ดร.รัตนาวลี
4. ดร.ไพศาล
5. ดร.ณัฐวรพล
6. ผศ.ดร.อานาจ

เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์
เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ชั้น 3 อาคารสานักงาน
พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา
เห็นกลาง
มหาวิทยาลัย
จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
โกไศยกานนท์ อธิการบดี

เกตุดี
สีหะวัฒนกุล
ไม้สัก
การถาง
รัชสิริวัชรบุล
เอี่ยมสาอางค์

7.

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

8.

อ.ธานี

สุคนธะชาติ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ

เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ
ห้องประชุมบัวม่วง 1
ชั้น 4 อาคารสานักงาน
อธิการบดี

เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1
ชั้น 4 อาคารสานักงาน
อธิการบดี

4. อาจารย์ประจา
๑.

ผศ.สุรสิทธิ์

ประกอบกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒.

อ.ปริณัน

บานชื่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

๓.

ดร.สุนิสา

สายอุปราช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ลาดับ

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์

ตาแหน่ง

เวลา/สถานที่ สัมภาษณ์

5. บุคลากรสายสนับสนุน
๑.

นน.ส.ระพีพร

ทองปน

๒.

น.ส.จุฑาภรณ์

มาแย้ม

๓.

น.ส.นันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กองพัฒนานักศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองบริหารงานบุคคล

เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1
ชั้น 4 อาคารสานักงาน
อธิการบดี

6. ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ
๑.

คุณกัญญาวีร์

๒.

คุณขวัญถนอม

๓.

คุณศุทธิรัตน์

๔.

คุณธนธัญ

บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จากัด จากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 081-5924945
ผู้จัดการสายงานบัญชี สนับสนุนธุรกิจ
บุญเจริญรัตน์ บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
จากคณะบริหารธุรกิจ
ผู้อานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (บัญชี)
ตั้งนรกุล
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
จากคณะบริหารธุรกิจ
ผูบ้ ริหารห้องเสื้อ บีวิช จากคณะอุตสาหกรรม
การสมพรต
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3
อาคารสานักงานอธิการบดี

เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3
อาคารสานักงาน
อธิการบดี

โกลากุล

7. ศิษย์เก่า
๑.

คุณเกชา

ลาวงษา

จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

๒.

คุณอัครพนธ์

ฤทธี

จากคณะบริหารธุรกิจ

๓.

คุณอาทิตย์

เทพทุ่งหลวง

จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

๘. นักศึกษา
1.

น.ส.นฤมล

สายทองเยิ้น

2.

นายอนุรักษ์

แสงพิทักษ์

3.

นายชิณวัฒน์

ประทุมพันธ์

4.

ว่าที่ รต.เฉลิมพล เสนาะคา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาอาหารและโภชนาการ ชัน้ ปีที่ 4
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3
อาคารสานักงานอธิการบดี

สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ลาดับ

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์

5.

น.ส.อรทัย

ศรีจารัส

6.

นายนัฑรักษ์

ทองเสมอ

7.

นายอภิสิทธิ์

ศรีเพ็ญ

8.

น.ส.นิธินันท์

พวงสันเทียะ

9.

นายไพศาลวัชร์

หาญวงศ์

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตาแหน่ง

เวลา/สถานที่ สัมภาษณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้นปีที่ 2คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น
ปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายงานตรวจประเมิน ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล
1.รศ.ดร.เทื้อน
ทองแก้ว
2. ผศ.ดร.สูติเทพ
3. อาจารย์อรรถการ
4. รศ.ดร.สุบิน
5. ผศ.กรรณิการ์

ศิริพิพัฒนกุล
สัตยพาณิชย์
ยุระรัช
ม่วงชู

กรรมการ
ประธาน

ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบที่ 5
(5.1, 5.2, 5.3)
กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1, 4
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1)
กรรมการ
กรรมการ
องค์ประกอบที่ 2, 3
กรรมการและเลขานุการ (2.1, 2.2, 2.3, 3.1)

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(5.1.4) หลักธรรมาภิบาล
(5.1.6) การพัฒนาบุคลากร
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(5.1.2) การเงิน
(5.1.1) การพัฒนาแผน
(5.1.3) การบริหารความเสี่ยง
(5.1.5) การจัดการความรู้
(5.1.7) การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

หน่วยงาน
สวท.
กบ.

กพศ.
สวพ.

กศว.
กค.
กนผ.
KM
สปภ.
สปภ.
สวท. สปภ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน .มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิ ดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร แบ่งออกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 40 หลักสูตร ระดับปริญาตรี (ต่อเนื่อง) จานวน 6 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร มีผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.32 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

คณะ /หลักสูตร
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง 2 ปี)
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ต่อเนื่อง 2 ปี)
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
รวม

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
3.37
3.28
3.37
3.33

3.37
3.49
3.32
3.30

3.45
3.15
3.36
3.14

3.45
16.80/5 =
3.36

3.71
17.19/5 =
3.44

3.35
3.88
20.33/6 =
3.39

3.46
3.38
3.52
3.83
3.02

3.47
3.34
3.38
3.55
3.07

2.90
3.68
3.45
3.74
30.98/9 =
3.44

3.14
3.82
3.27
3.80
30.84/9 =
3.43

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.26
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา
3.65
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
3.33
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3.46
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
(ต่อเนื่อง 2 ปี)
6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา (ต่อเนือ่ ง 2 ปี)
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.60
8. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชัน่
3.30
9. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3.53
รวม
24.13/7 =
3.45
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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คณะ /หลักสูตร
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
3. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง
5. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รวม
4. คณะบริหารธุรกิจ
1. บัญชีบัณฑิต
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รวม
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
รวม
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
3.12
3.32
3.33

3.65
3.04
-

3.48
2.87
-

3.32
13.09/4 =
3.27

6.69/2 =
3.35

6.35/2 =
3.18

3.43
3.02
3.37
3.12
3.14
2.98
3.33
3.40
3.16
28.95/9 =
3.22

3.43
3.25
3.53
3.32
3.13
2.29
3.47
3.21
2.96
28.59/9 =
3.18

3.44
3.36
3.38
3.59
3.37
2.45
3.31
3.12
3.54
29.56/9 =
3.28

2.74
3.14
2.21
8.09/3 =
2.70

2.86
3.09
2.43
8.38/3 =
2.79

3.24
3.41
3.47
10.12/3 =
3.37

2.77
3.39
2.82
3.45
3.01

3.39
3.44
3.40
3.46
3.13

3.46
3.66
3.27
3.39
3.19
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คณะ /หลักสูตร

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2.60
3.06
3.17

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.07
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบารุงรักษา
0.99
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
2.66
10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่งมือและ
2.83
แม่พิมพ์
11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
3.03
12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
2.66
เพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี)
13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
3.47
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.04
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.63
16.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
รวม
42.42/15 =
2.83
7. คณะศิลปศาสตร์
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3.20
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.70
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
3.75
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
3.47
รวม
14.12/4 =
3.53
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1.เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.75
2.เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3.68
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2.29
รวม
9.72/3 =
3.24
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
3.13
2. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสงิ่ ทอ
3. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
2.77
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

2.99
2.20
2.97
2.88

2.94
2.65
2.99
2.74

3.38
2.57

3.34
3.23

3.17

3.06

3.23
3.34
-

3.76
3.62
2.62

46.61/15 =
3.11

51.09/16 =
3.19

3.36
3.48
3.58
3.36
13.78/4 =
3.45

3.43
3.46
3.64
3.39
13.92/4 =
3.48

3.57
3.14
2.91
9.62/3 =
3.21

3.56
3.36
3.13
10.05/3 =
3.35

3.59
3.56
3.53

3.36
3.42
3.37
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คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2.98
2.72
2.58
14.18/5 = 10.68/3 = 10.15/3 =
2.84
3.56
3.38
171.50/55 = 172.52/53 = 182.41/55 =
3.12
3.26
3.32

คณะ /หลักสูตร
4. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
5. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
6. เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รวม
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร)

สูตรการคานวณ : เท่ากับ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

=

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

182.41

= 3.32

55

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ค่าเฉลี่ย)
3.20

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผล
คะแนน
3.32
3.32

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ค่าเฉลี่ย)
3.20

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
3.32
3.32


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดเด่น
หลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ และมุ่งเน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่ปฏิบัติงานได้จริง (Hands on)
แนวทางเสริมจุดเด่น
มหาวิทยาลัยควรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรนาผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่า 3.01 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ มาเป็นแนวทางในการกากับเพื่อช่วยในการพัฒ นาคุณภาพของหลักสูตร
เช่น การเพิ่มผลงานทางวิชาการ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพของอาจารย์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปีการศึกษา 2561
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

557.50
527.50
30
158
28.34

สูตรการคานวณ:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
=

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด
(รวมลาศึกษาต่อ)

X 100

=

158 X100 = 28.34
557.50

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 5 = 28.34 X 5 = 3.54
40

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
25

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
28.34
3.54

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
25

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
28.34
3.54


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
สัดส่วนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดให้สัดส่วนของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อสังเกต
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และนาความรู้มา
ถ่ายทอด ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ และเทคนิคการสอน อย่างเป็นระบบ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าสถาบั น ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ปีการศึกษา 2561
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
557.50
527.50
30
417.50
133
6
1
25.11

สูตรการคานวณ:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

X 100 =

140
557.5

X 100 = 25.11

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 5 = 25.11 X 5 = 2.09
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
60

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ 30

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผล
คะแนน
25.11
2.09

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

30

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
30

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
25.11
2.09


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อสังเกต
1. แนวโน้ ม อาจารย์ ที่ ข อก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 เนื่ อ งจากอยู่ ใ น
กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีกองทุนสนับสนุนใน
การผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งก่อนและหลังการได้ตาแหน่งทางวิชาการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ ปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ดาเนินการดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก



ตน

















เกณฑ์การประเมิน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
6
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
6
5


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดเด่น
1. มีศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการให้คาปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และด้านการ
ใช้ชีวิตส่วนตัวให้แก่นักศึกษาโดยมีช่องทางที่หลากหลาย ส่งผลให้นักศึกษาแก้ปัญหาส่วนตัวได้ทันการณ์
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา (Service after graduation)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ ในปีการศึกษา 2561 สถาบันมีการดาเนินการดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก


ตน
เกณฑ์การประเมิน
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นั กศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
 4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา







การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

ผลดาเนินงาน
6

คะแนน
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

ผลดาเนินงาน
6

คะแนน
5


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาสาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผนทุกกิจกรรม ส่งผลให้
นักศึกษามีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ที่กาหนด
2. มหาวิทยาลัยมีระบบในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4ข้อ
5ข้อ
6ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ ในปีการศึกษา 2561 สถาบันมีการดาเนินการดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก







ตน
เกณฑ์การประเมิน
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ และนั ก วิจัย มี ก ารสร้างขวัญ และกาลั งใจตลอดจนยกย่ อ ง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
 6. มี ระบบและกลไกเพื่ อช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ของงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ที่ น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

ผลดาเนินงาน
6

คะแนน
5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

ผลดาเนินงาน
6

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

คะแนน
5


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีคลังปัญญาที่อยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลที่สามารถที่สืบค้นได้
2. มหาวิท ยาลัย มีฐ านข้อ มูล วารสารระดับ นานาชาติที ่เ อื ้อ ให้อ าจารย์ต ีพ ิม พ์ผ ลงานเผยแพร่ไ ด้
หลากหลายสาขาครอบคลุมทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ควรจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ
สืบค้นและนามาใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ฯลฯ
2. ควรพิจารณาเปิดรับฐานข้อมูลงานวิจัยเพิ่มขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องของ
ความคุ้มค่าและความต้องการจาเป็นของนักวิจัยโดยให้มีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้: ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนทีไ่ ด้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ( เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62) มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังนี้.ลาดับ

หน่วยงาน

1
2

คณะครุศาสตร์ฯ
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
4** คณะบริหารธุรกิจ
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทค
โนฯ
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7** คณะศิลปศาสตร์
8 คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอฯ
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
รวม 9 คณะ

จานวนเงิน
ภายใน

จานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน

240,000
5,103,625

280,000
900,000

520,000
6,003,625

150,000

294,540.50

444,540.50

จานวน สัดส่วนจานวน
อ.ประจา เงินสนับสนุน
คะแนน
ที่ปฎิบัติงาน ต่อจานวน
จริง
อารย์
32.5
16,000
1.33
70
85,766.07 5.00
27

16,464.46

1.37

3,661,100

601,840

4,262,940

74.50

57,220.67

2.97
5.00

130,000

0

130,000

11.50

11,304.35

0.94

61
114.50
86.50
30
20
527.5

16,483.61 1.37
146,183.13 5.00
31,803.47 5.00
162,220.01 5.00
214,535
5.00
32.04/
9=3.56

588,000
417,500
1,005,500
400,000
16,337,968 16,737,968
2,201,000
550,000
2,751,000
546,900
4,319,700.39 4,866,600.39
3,390,700
900,000
4,290,700
16,411,325 24,601,549.39 41,012,874.39

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้ =

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

32.04
9

=

3.56 คะแนน
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(คะแนน)
3.50

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
3.56
3.56

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(คะแนน)
3.50

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
3.56
3.56


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
1. สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยจัดสรร โดยพบว่ามีจานวน 5 คณะ
ที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากภายนอกน้อยกว่าภายใน
2. การจั ดกลุ่ มสาขาวิช าระหว่างกลุ่ มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่ มสาขาวิช ามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของบางคณะไม่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยและคณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรทบทวนการจัดกลุ่มสาขาวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพจริงของหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ:
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
คะแนนที่ได้
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิ จั ย หรือ บทความวิ ช าการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(0.20)
- บทความวิ จั ย หรือ บทความวิ ช าการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ
(0.40)
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
- บทความวิ จั ย หรือ บทความวิ ช าการ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม ที่ 2
(0.60)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2561
(1 มิ.ย. 6-31 พ.ค. 62)
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ.
35.5 72 30
90
32.5 70 27
86
3
2 3
4
-

วท. วศ. **ศศ. อสอ.
65 117.50 92.5 30
61 114.50 86.5 30
4
3
6
0
-

สถอ. รวม
25 557.5
20 527.5
5
30
-

7

20

9

17
วท. 4
มส. 13

-

65

8

-

5

131

3

2

5

12
วท.2
มส.10

-

12

5

18

6

63

-

17

3

-

-

1

1

-

3

25
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ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปีการศึกษา 2561
(1 มิ.ย. 6-31 พ.ค. 62)
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ.
5
4 3
3
มส.3

- บทความวิ จั ย หรือ บทความวิ ช าการ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ชาการที่ ป รากฏในฐานข้อมู ล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
- บทความวิ จั ย หรือ บทความวิ ช าการ 3
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00)
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
- ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร ระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจดทะเบี ย น
(1.00)
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมิ น ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00)
รวมจานวนผลงานวิชาการ
18
ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานทางวิชาการ 9.60
จานวนงานสร้างสรรค์
- งานสร้ า งสรรค์ ที่ มี การเผยแพ ร่ สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
- งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40)
- งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60)
- งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
(0.80)
- งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

วท.
-

วศ. **ศศ. อสอ.
4
1
2

สถอ.
-

รวม
22

3

-

16
มส.16

22

9

-

10

-

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1
มส.1

-

-

1

-

-

3

47 20
49
22.2 8.00 วท.1.6
0
มส.26

22
22

91 16 30
14
30.6 6.00 18.80 5.20

307
150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

6
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ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปีการศึกษา 2561
(1 มิ.ย. 6-31 พ.ค. 62)

คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท.
รวมจานวนผลงานสร้างสรรค์
2
ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานสร้างสรรค์
1.60 ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานวิชาการและ 11.20 22.2 8.00 วท.1.6 22
ผลงานสร้างสรรค์
0
มส.26

วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม
6
8
3.60 5.20
30.60 6.00 18.80 8.80 155.2

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลรวมถ่วง นน.
ของผลงานวิชาการ

จานวนอาจารย์และ
นักวิจยั ประจา
ทั้งหมด

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

11.20
22.20
8.00

35.5
72
30

31.55
30.83
26.67

5.00
5.00
4.44
3.66

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

26

78.50

33.12

5.00

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.60

11.50

13.91

2.32

22
30.60
6.00
18.80
8.80
156.80

65
117.50
92.50
30
25
557.5

33.84
26.04
6.49
62.67
35.20
-

5.00
4.34
1.62
5.00
5.00
39.06/9=4.34

หน่วยงาน

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4.คณะบริหารธุรกิจ

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
รวม 9 คณะ

คะแนน

สรุปผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้ =

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

39.06
9

=

4.34 คะแนน
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(คะแนน)
3.20

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
4.34
4.34

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(คะแนน)
3.20

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
4.34
4.34


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
1. สัดส่วนผลงานทางวิชาการของบางคณะไม่สัมพันธ์กับจานวนเงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของบางคณะเกิดมาจากนักวิจัยคนเดิม กลุ่มเดิม หรือหลักสูตรเดิม
3. จานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติยังมีจานวนน้อย (ร้อยละ 11.30)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ ลงานวิจัยในระดับที่เหมาะสมกับจานวน
เงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในแต่ละโครงการ
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรปรับวิธีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
ที่กาหนด โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ในระดับหลักสูตร
3. มหาวิท ยาลัย ควรหาแนวทางช่วยเหลื อให้ อาจารย์ส ามารถเขียนบทความเป็ นภาษาอังกฤษเพื่ อนาไป
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยควรนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มาเป็นส่วนสาคัญในการพิ จารณาความดีความชอบโดย
กาหนดให้มีคะแนนถ่วงน้าหนักในสัดส่วนที่สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักวิจัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1ข้อ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก







ตน
เกณฑ์การประเมิน
 1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
 2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. สถาบั นสามารถสร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒ นาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2
โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
6 ข้อ
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
6 ข้อ
5

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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จุดเด่น
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ระหว่างคณะ ทาให้เกิดการทางานแบบ
ร่วมมือรวมพลังในระดับสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการทาวิจัยในเชิงประเมินเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบของการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เช่น โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ต้น

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก



ตน

















เกณฑ์การประเมิน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

ผลดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

ผลดาเนินงาน
6 ข้อ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

คะแนน
5


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากอาจารย์ และบุคลากรในคณะต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีองค์ความรู้ด้านอาหาร การจัดดอกไม้ คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอและผ้า เป็นต้น องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้สามารถ
รวบรวมเพื่อเผยแพร่ให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้
2. มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของสถานที่ ตั้งแต่ละศูนย์จัดการศึกษา เช่น วังสน
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พณิชยการพระนคร วังรพีของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น
และข้อมูลที่รวบรวมนั้นควรมีการเผยแพร่ในวงกว้าง
ข้อสังเกต
ควรทบทวนเหตุผลในการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมตามข้อเสนอแนะของกรรมการจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 :การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.
เกณฑ์มาตรฐาน: 7 ข้อ
ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บ/รายงาน
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

การพัฒนาแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

5.1.5

การจัดการความรู้

5.1.6

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ

5.1.7

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงาน
บุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผู้อานวยการศูนย์การจัดการ
ครวามรู้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการกองบริหารงาน
บุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกัน ผู้อานวยการสานักประกัน
คุณภาพ
คุณภาพ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์
กก ตน
เกณฑ์การประเมิน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
5.1.2. การวิเคราะห์การเงิน
กก ตน
เกณฑ์การประเมิน
  2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
5.1.3. การบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมิน
กก ตน
  3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5.1.4. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
กก ตน
เกณฑ์การประเมิน
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5.1.5.การจัดการความรู้
กก ตน
เกณฑ์การประเมิน
  5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ
5.1.6. การบริหารงานบุคคล
กก ตน
เกณฑ์การประเมิน
  6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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5.1.7. การประกันคุณภาพ
กก ตน
เกณฑ์การประเมิน
  7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
7 ข้อ
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
7 ข้อ
5


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

จุดเด่น
มหาวิทยาลัยมีการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผน (Retreat ทุกปี) และนาไปสู่การปฏิบัติที่
เชื่อมโยงและสอดคล้ องกัน เช่น แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนกลยุทธการเงิน แผนบริหารและพัฒ นา
บุคลากร แผนจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ ระบบการประกันคุณภาพ เป็นต้น
แนวทางการเสริมจุดเด่น
มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โครงการ และกิจกรรม ทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพของแผน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1.2) กั บ ระบบและกลไกในการกากับ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณ ภาพหลั กสูตรตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรและคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อ 1) และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะให้
เกิดผลตามองค์ประกอบหลักสูตรและคณะ
2. ควรวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน ระดับ หลั กสู ตรและระดั บ คณะที่มีผ ลการประเมินระดับ ต่าเมื่อเทียบกับ
หลักสูตรและคณะอื่น ๆ เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2: ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

ผลการประเมินทุกคณะ : ในปีการศึกษา 2561 (1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
คณะ

ระดับคุณภาพ

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4.คณะบริหารธุรกิจ
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.คณะศิลปศาสตร์
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน
(เต็ม 5 คะแนน)
4.12
4.43
3.68
3.71
4.42
4.59
3.82
4.04
4.50

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย

37.31/9 =4.15

ระดับดี

คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ระดับคุณภาพ
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
3.51 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
4.15
4.15

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
3.51 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
4.15
4.15


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

หมายเหตุ/ข้อสังเกต
ควรวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้คะแนนระดับดีมาก เพื่อให้คณะอื่นเรียนรู้

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน )

กก







ตน
เกณฑ์การประเมิน
 1. มีระบบและกลไกในการกากับ ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลั กสู ตรและคณะ ให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 4. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 6. มีผลการประเมินคุฯภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง SAR
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
6 ข้อ
5

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน



ต่ากว่า
เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

การประเมินของคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
ผลดาเนินงาน
คะแนน
6 ข้อ
5

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน


ต่ากว่า
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย




เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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จุดเด่น
มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รอย่ า งสม่ าเสมอ และมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการร่วมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ Learning Outcomes ใน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการกากับติดตามการบริหารหลักสูตรในระดับคณะที่เข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

