
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ  

รายงานฉบับนี้ จั ดท าขึ้ น เ พ่ือ เป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ประจ าปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.(สกอ.เดิม)) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ร่วมกันประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่  14 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสรุปผล
การประเมิน จากการวิ เคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ( 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 

  
 
 

                                                                         
                                                    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

1.บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
1. บทน า (ประวัติ สัณฐานโดยย่อ) 

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

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี  49
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มีเป้าหมาย
สูงสุดคือ มุ่งม่ันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 11,425 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 546.50 คน จ าแนก
เป็นอาจารย์ 385.50 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  154 คน รองศาสตราจารย์  6 คน และศาสตราจารย์ 1  คน 
 

2. ผลการประเมนิคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. 
ตาม 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี ที่ 4.31 คะแนน 
หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก  3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2,3,4 และอยู่ในระดับดี 2
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1,2  (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

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 3.23 5.00 3.33 3.96 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.51 5.00 4.41 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 4.00 4.35 4.12 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 3.66 4.71 4.03 4.31 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี  
* หมายเหตุ    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง (ภาพรวม) 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. การก าหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
2. พิจารณาการขอขึ้นทะเบียน TQR ส าหรับหลักสูตรที่มีความพร้อม และเป็นหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ 

และแสดงความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการควบคุมการบริหารหลักสูตร โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานหลักสูตร เช่น แบบฟอร์ม

การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น 
4. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) เพ่ือให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ อว. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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 หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับสถาบัน  ของมหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระ นคร  ระหว่างวันที่  14 -15  ตุลาคม 2563  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 



4 
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2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม  2563 

 
        รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล สังกัด กรรมการ 
1. รศ.ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธาน 
2. รศ.ดร.ฤดี       นิยมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วสิันต์       ตั้งวงษ์เจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรรมการ 

4. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ 
5. ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการและเลขานุการ 
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3. บทน า 
 
 
 
1.  สรุปข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยย่อ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  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 

 
 

           
       



6 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 

 
                                                                               อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล                   
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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) 
มุง่มั่น  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
ร่วมกับส านักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเองแลว้ คณะกรรมการประเมินศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และ
การเขียนรายงาน 
 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1.  คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 
2.  เยี่ยมชมหน่วยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
3.  การสัมภาษณ์ ได้ด าเนนิการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี 
อาจารย์ประจ า บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา 
4.  ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะและ
หน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 
 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
1.  เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจ าวันและทบทวนแผนการเยี่ยมใน
วันต่อไป 
2.  สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วมอภิปรายผลการ
ประเมิน 
3.  สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

4.2  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ

ตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site visit) จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกตัวบ่งชี้และ 
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ น าเสนอผู้บริหารและทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งใน
ผลการประเมินได้  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       หมายถงึการด าเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ (ป.1) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ปีการศึกษา 
2561 

คะแนน
SAR 

ปีการศึกษา 
2562 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต      

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม      
(ผลลัพธ์) 

3.32 3.33 
(ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

1 หลักสูตร)  
196.72/59 = 3.33 คะแนน 

3.33 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  
(ปัจจัยน าเข้า) 

3.54 4.00 
175x100 ร้อยละ  

32.02 
4.00 

546.50 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) 
2.09 2.46 

161x100 ร้อยละ  
29.46 

2.46 
546.50 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี      
(กระบวนการ) 

5.00 5.00 6 ข้อ 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี         
(กระบวนการ) 

5.00 5.00 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.79 3.96  3.96 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย  
   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 

5.00 5.00 6 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      
(ปัจจัยน าเข้า) 

3.56 4.51 40.56/9 = 4.51 คะแนน 4.51 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (ผลลัพธ์) 

4.34 4.41 39.73/9 = 4.41 คะแนน 4.41 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.30 4.64  4.64 

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

2561 

คะแนนSAR 
ปีการศึกษา 

2562 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ     
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน (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) 4.15 4.35 39.17/9 = 4.35 คะแนน 4.35 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
คณะ (กระบวนการ) 

5.00 4.00 4 ข้อ 3.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.72 4.45  4.12 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.31 4.39  4.31 
 

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 3.23 5.00 3.33 3.96 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 3 4.51 5.00 4.41 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 3 - 4.00 4.35 4.12 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 13 3.66 4.71 4.03 4.31  

 ดี ดีมาก ดี ดี  
             *หมายเหต ุ  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรของทุกหลักสตูร 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทกุคณะ 



11 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

5.3 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
 มีช่องทางในการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีความหลากหลาย 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

ควรวิเคราะห์ช่องทางการให้บริการ และเรื่องที่ให้ค าปรึกษาในแต่ละช่องทาง เพ่ือการพัฒนาบริการในแต่ละ
ช่องทางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. พิจารณาการขอขึ้นทะเบียน TQR ส าหรับหลักสูตรที่มีความพร้อม และเป็นหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ และ

แสดงความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
2. วิเคราะห์ และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก Backward Curriculum Design โดยให้ความส าคัญ

กับหลักสูตรบูรณาการบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. วิ เคราะห์  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ื อยกระดับสู่การเรียนการสอนแบบ  

e learning/short course/credit bank เพ่ือให้สามารถให้บริการทางวิชาการ และน าไปสู่การเรียนการ
สอนได ้

4. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรปฏิบัติการจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะในหลายรูปแบบ นอกจากการศึกษาต่อและเพ่ิมต าแหน่งวิชาการ เช่น 
การสร้างนวัตกรรม การอบรมวิชาชีพเฉพาะจากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ เป็นต้น 

5. ควรวิเคราะห์หาสิ่งที่เป็นแรงจูงใจเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและ
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

6. สนับสนุนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในรูปการให้รางวัล การยกย่องเชิดชู 
7. พัฒนาระบบ และกลไกการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มีความรวดเร็ว

มากขึ้น เช่น การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน การทบทวนขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น 
 

องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น การประเมินภาระ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานในระดับที่ส าคัญและมุ่งเน้นรอบเวลาและระดับคุณภาพของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในสัญญารับทุน 

2. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการปลูก การผลิต และการสกัดสารจากกัญชาเพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้น าด้านการ
ก าหนดมาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานกระบวนการปลูก การผลิต และการสกัดสารจากกัญชา 

3. ติดตามผลสัมฤทธิ์การอบรมนักวิจัยเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมนักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนองานวิจัย 
รวบรวมข้อเสนอเพ่ือบูรณาการ และยกระดับให้เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

4. ควรหามาตรการส่งเสริมให้จ านวนอาจารย์ในทุกคณะท างานวิจัย และผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  
โดยก าหนดเป็นภาระงานขั้นพ้ืนฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

5. ควรหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาจากการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  
และเอกชน 

6. ส่งเสริมการหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรมีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
เป้าหมายเดิม และชุมชนเป้าหมายใหม่ รวมทั้งหน่วยงาน หรือองค์กรเครือข่ายเพ่ือแสดงถึงความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของพ้ืนที่และความร่วมมือ 

2. น าผลและกระบวนการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน
บริการวิชาการอย่างยั่งยืน 

3. ควรน างานบริการวิชาการมาพัฒนาให้เป็นหน่วยงานทางธุรกิจ (Business Unit) เพ่ือหารายได้ 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. น าองค์ความรู้ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  
ให้เกิดความแพร่หลายต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมตาม  
พันธกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างจุดเด่นและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน (วิชาการศึกษาทั่วไป) งานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการจัดหารายได้ เป็นต้น 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแลแผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตามแผน 
2. ระบบและกลไกการก ากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น แบบฟอร์มการ

ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น 
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสะท้อนคุณภาพอย่าง

แท้จริง โดยอาจประยุกต์ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล 
4. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) เพ่ือให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ อว . แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5. การก าหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
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5. ภาคผนวก 
 
 
 
 

6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
6.2 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
6.3 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
6.4 บันทึกภาคสนาม 
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6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
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6.2 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ 
วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันพุธที่ 14 ตุลาคม  2563 
08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะ

คณะกรรมการ) 
ห้องประชุมรพีพัฒน์  
 

09.00 - 10.00 น. - อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะน าผู้บริหาร มทร.พระนคร และแนะน าบริบท
ของมหาวิทยาลัย 

- ประธานกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพฯ และกล่าว
แนะน าคณะกรรมการ 

10.00 - 11.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย     
3.  คณบดี                          
5. นักศึกษา                        

2. ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี)   
4. อาจารย์ + บุคลากรสายสนับสนุน   
6. ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ + ศิษย์เก่า 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ   

ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.30 น คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ (ต่อ)  
ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม  2563 
09.00 - 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ (ต่อ) 
ห้องประชุมรพีพัฒน์ 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  พ้ืนที่ภายในศูนย์เทเวศร์ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพประชุมสรุปผลการประเมินฯ (เฉพาะ

คณะกรรมการผู้ประเมิน) 
ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการกล่าวรายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
- คณะผู้บริหารเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพ  
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน, ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และ 
กล่าวปิด การประเมินคุณภาพ 

ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
 

นางสาวเจนจริา  งามมานะ ผอ.ส านักประกันคณุภาพ (086-700-4408) ส านักประกันคุณภาพ 02-665-3777 ต่อ 6399 

*ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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6.3 รายช่ือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ ต าแหน่ง เวลา/สถานที่ สัมภาษณ ์

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.  
ร้อยต ารวจโท   
ดร.คงกริษ         เล็กศรีนาค 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 
เวลา 10.30 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  

2. ผู้บริหาร (อธิการบดี,รองอธกิารบดี) 

1.  ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบด ี เวลา 10.00 – 10.30 น.  
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  
ชั้น 3 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

2.  ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการและภาคีความ
ร่วมมือ 

3.  อ.กฤษณ์  เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
4.  ผศ.กษิดิ์เดช  สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 
5.  ดร.นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3. คณบดี 
1.  ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 10.00 – 10.30 น.  

ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1  
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  

2.  อ.ปิยะธิดา    สีหะวัฒนกลุ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
3.  ดร.รัตนาวลี  ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
4.  ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.  ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

6.  อ.ธานี  สุคนธะชาต ิ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

4. อาจารย์ประจ า 

1.  อ.อัชชา หัทยานานนท ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เวลา 10.30 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1  
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

2.  ผศ.อภิญญ์พัทร์   กุสิยารังสิทธิ ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3.  อ.พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. บุคลากรสายสนับสนุน 

1.  น.ส.จันจิรา  จันทยาน ี
หัวหน้างานงานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 
กองบริหารงานบุคคล 

เวลา 10.30 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 
ชั้น 4 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  2.  น.ส.พิมผกา ศรีชนะ 

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ 
กองนโยบายและแผน 

3.  นายสานติย์  มิอาทร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองกลาง  

4.  นายไตรภพ เรืองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 
กองคลัง 5.  น.ส.สุภาพร วงศ์ก้อม 
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6. ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ  

1.  คุณชมกมล หาพันนา 
ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ 

เวลา 10.00 - 10.30 น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล  
ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  2.  คุณชาญชัย โคนาโล 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคนาโลโปร จ ากัด จาก
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3.  ดร.อรรณพ   ปิยะสนิธ์ชาติ   
บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จ ากดั   
จากคณะวิศวกรรมศาสตร ์

7. ศิษย์เก่า 

1.  คุณกฤษณะพงษ์   ภิญญาคง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 10.00 - 10.30 น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล 
ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

2.  คุณศิวกร ตลับนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3.  คุณน าโชค   ชมกระโทก   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. นักศึกษา 

1.  น.ส.ชนิดาภา ขุนศักดิ์ 
สาขาวชิาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เวลา 10.30 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล  
ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  2.  นายกฤตเมธ รองรัตน์ 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
ชั้นปทีี่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3.  น.ส.กนกนันท ์ ศิลานนท ์
สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

4.  นายชยพล หลักแหลม สาขาวชิาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 
คณะบริหารธุรกิจ 5.  นายเอกณรงค์ ทางเจริญ 

6.  น.ส.อัญชิสา วิชญ์รพ ี
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
ชั้นปทีี่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.  นายพรฉลอง   สิริมุรธา   
สาขาวชิาสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8.  น.ส.อาทิตติญา ศรีดวม 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 
คณะศิลปศาสตร ์

9.  นายณัฐวฒุ ิ ไชยม ี
สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิง่ทอ ชั้นปีที่ 4 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
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รายงานตรวจประเมิน ภาคสนาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา  2562 

ระหว่างวันท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2563 
 

 ชื่อ-นามสกุล สังกัด กรรมการ 
1. รศ.ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธาน 
2. รศ.ดร.ฤดี       นิยมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิสันต์       ตั้งวงษ์เจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรรมการ 

4. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ 
5. ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยงาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

สวท. 
 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(5.1.4) หลักธรรมาภิบาล 
(5.1.6) การพัฒนาบุคลากร 

กบ. 
 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี       

กพศ. 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

สวพ. 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   กศว. 
(5.1.2) การเงิน  กค. 
(5.1.1) การพัฒนาแผน 
(5.1.3) การบริหารความเสี่ยง 

กนผ. 
 

(5.1.5) การจัดการความรู้  KM 
(5.1.7) การประกันคุณภาพภายใน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

สปภ. 
สปภ. 

สวท. สปภ. 
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องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน .-  
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 49 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ พอใช้  
มีคะแนนเท่ากับ 3.33 คะแนน  โดยมีหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 58 
หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
เครื่องกล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 3.37 3.45 3.39 
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาเครื่องกล 3.49 3.15 0.00 

(3.16) 
3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหการ - - 3.39 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง 2 ปี) 3.32 3.36 3.30 
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.30 3.14 3.27 

6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

- 3.35 3.42 

7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 3.71 3.88 4.06 
รวม 17.19/5 = 

3.44 
20.33/6 = 

3.39 
20.83/7 = 

2.98 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.46 3.47 3.41 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.38 3.34 3.49 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.52 3.38 3.39 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 3.83 3.55 3.56 
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.02 3.07 3.34 

6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 2.90 3.14 3.49 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.68 3.82 3.96 
8. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชัน่ 3.45 3.27 3.47 
9. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 3.74 3.80 3.79 

รวม 30.98/9 = 
3.44 

30.84/9 = 
3.43 

31.90/9= 
3.54 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.65 3.48 3.70 
2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 3.04 2.87 3.18 

รวม 6.69/2 = 
3.35 

6.35/2 = 
3.18 

6.88/2 = 
3.44 

4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บัญชีบัณฑิต 3.43 3.44 3.78 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.25 3.36 3.26 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.53 3.38 3.49 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 3.32 3.59 3.53 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.13 3.37 3.44 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.29 2.45 2.91 
7. บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.47 3.31 3.11 
8. วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวชิาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ - - 3.03 
9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.21 3.12 3.09 
10. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2.96 3.54 3.32 

รวม 28.59/9 = 
3.18 

29.56/9 = 
3.28 

32.96/10 
=3.30 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.86 3.24 3.41 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3.09 3.41 3.37 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 2.77 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.43 3.47 3.63 
รวม 8.38/3 = 

2.79 
10.12/3 = 

3.37 
13.18/4 = 

3.30 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์     
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.39 3.46 3.44 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.44 3.66 3.43 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.40 3.27 3.29 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.46 3.39 3.54 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

3.13 3.19 3.32 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

3.06 3.17 3.18 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.99 2.94 3.05 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 2.20 2.65 2.60 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 2.97 2.99 2.96 
10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติเครื่งมือและ
แม่พิมพ์ 

2.88 2.74 2.59 

11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 3.38 3.34 3.49 
12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

2.57 3.23 3.74 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.17 3.06 3.22 

14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.23 3.76 3.69 
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.34    3.62    3.57 
16.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

- 2.62 3.26 

17. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้  - - 3.00 
รวม 46.61/15 = 

3.11 
51.09/16 = 

3.19 
55.37/17 = 

3.26 
7. คณะศิลปศาสตร์    
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.36 3.43 3.52 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.48 3.46 3.68 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 3.58 3.64 3.64 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 3.36 3.39 3.81 

รวม 13.78/4 = 
3.45 

13.92/4 = 
3.48 

14.65/4 = 
3.66 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.57 3.56 3.78 
2.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3.14 3.36 3.45 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 2.91 3.13 3.38 

รวม 9.62/3 = 
3.21 

10.05/3 = 
3.35 

10.61/3 = 
3.54 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.59 3.36 3.45 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ 3.56 3.42 3.44 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.53 3.37 3.45 

รวม 10.68/3 = 
3.56 

10.15/3 = 
3.38 

10.34/3 = 
3.45 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร) 

172.52/53 = 
3.26 

182.41/55 = 
3.32 

196.72/59 = 
3.33 

 

สูตรการค านวณ : เท่ากับ  

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 196.72 =   3.33 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 59  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

ผลการประเมินตนเอง 
SAR 

(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.20 คะแนน 
3.33 3.33 

 

การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.20 คะแนน 
3.33 3.33 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 546.50 
              - ปฏิบัติงานจริง 529.50 
              - ลาศึกษาต่อ 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 175 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 32.02 

 
 

สูตรการค านวณ:  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
175 

 
X100  = 32.02 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
(รวมลาศึกษาต่อ) 

546.50 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
32.02 

 
X 5 = 4.00 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 32.02 4.00 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 32.02 4.00 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 546.50 
       - ปฏิบัติงานจริง 529.50 
       - ลาศึกษาต่อ 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 385.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 154 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 29.46 

 
 

สูตรการค านวณ:  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
161 

 
X 100 = 29.46  

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 546.50 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
29.46 

 
X 5 = 2.46  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 29.46 2.46 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 29.46 2.46 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ  ปีการศึกษา 2562 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5  
  5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ  ในปีการศึกษา 2562 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ  ในปีการศึกษา 2562 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
  3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 



30 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2562                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี:  ปัจจัยน าเขา้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนทีไ่ด้ในระดบัสถาบนั  เปน็ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ( เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
 จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน  

 

 

ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี้.- 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงิน 
 

จ านวน อ.
ประจ า 

ที่ปฎิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จ านวนอารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรฯ์ 825,000 210,000 1,035,000 29 35,690 2.97 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์

10,863,500 2,297,600 13,161,100 70.50 186,682.27 5.00 

3 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

1,196,300 995,000 2,191,300 28 78,260.72 5.00 

4** คณะบริหารธรุกิจ 2,713,900 879,124.64  3,593,024.64 87 - 3.25 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2,496,480 879,124.64 3,375,604.64 75 45,008.06 5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 217,420 - 217,420 12 18,118.33 1.51 
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1,749,000 1,350,000 3,099,000 59.50 52,084.03 4.34 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 425,000 6,660,000 7,085,000 117.50 60,297.87 5.00 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 1,474,800 1,192,800 2,667,600 84 31,757.14 5.00 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 70,000 2,880,640.96 2,950,640.96 29 101,746.24 5.00 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 9,927,200 2,935,600 12,862,800 25 514,512 5.00 

 
รวม 9 คณะ 29,244,700 

 
19,400,765.60 

 
48,645,465.60 

 
529.50  40.56/9 

= 4.51 
** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ = 4.51 

40.56   =     4.51    คะแนน 
9    
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.50 4.51 4.51 
 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.50 4.51 4.51 
 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยในสถาบัน 
สูตรการค านวณ: 
1. ค้ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัยตำมสูตร 

คะแนนที่ได้ 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

 
จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา 2562 

(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 32 73.50 31 88 61.50 118.50 87 29 26 546.50 
- ปฏิบัติงานจริง 29 70.50 28 87 59.50 117.50 84 29 25 529.50 
- ลาศึกษาต่อ 3 3 3 1 2 1 3 - 1 17 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ           
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สื บ เนื่ อ งจ ากการป ระชุ ม วิ ช าก าร
ระดับชาติ (0.20) 

14 18 15 9  
วิทย์ 3 

สังคม 6 

- 56 17 1 - 130 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

7 5 - 2  
วิทย์ 1 

สังคม 1 

- 23 1 - 4 42 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - - - - - - - - - - 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2 
(0.60) 
 

2 8 2 - - 8 3 - 2 25 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯ หรือตีพิมพ์
ใน วารส ารวิ ช าก ารที่ ป รากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

2 5 2 - - 6 - - 1 16 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐาน ข้ อมู ล ระดั บ น าน าช าติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

4 3 - 23 

สังคม 23 
29 8 - 14 - 81 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - - - - - - - 5 5 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
ก ารป ระ เมิ น ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารข อ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ต า ร าห รื อห นั งสื อ ที่ ได้ รั บ ก า ร
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- 3 6 5 
สังคม5 

- - 1 - - 15 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 29 42 25 39 
วิทย์ 4 

สังคม 35 

29 101 22 15 12 314 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 12.40 20.40 11.80 วิทย์ 1 29 38.00 6.60 14.20 8.60 171.60 
สังคม 
29.60 

จ านวนงานสร้างสรรค์           
- งานสร้ างสรรค์ ที่ มี การเผยแพร่ สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40) 

1 - - - - - - - - 1 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

- - 1 - - - - - 4 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

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

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

- - 1 - - - - - 1 2 

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 1 - 2 - - - - - 5 8 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 0.40 - 1.60 - - - - - 3.4 5.40 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ 

12.80 20.40 13.40 วิทย์ 1 29 38.00 6.60 14.20 12 177.00 
สังคม 
29.60 

 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน ผลรวมถ่วง นน. ของ
ผลงานวิชาการ 

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจยัประจ า

ท้ังหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12.80 32 40 5.00 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 20.40 73.50 27.76 4.63 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13.40 31 43.22 5.00 

4. คณะบริหารธุรกิจ 30.60 88 - 3.20 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29.60 76 38.95 1.5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 12 8.33 1.39 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 61.50 47.15 5.00 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38.00 118.50 32.57 5.00 
7. คณะศิลปศาสตร์ 6.60 87 7.58 1.90 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 14.20 29 48.96 5.00 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 12.00 26 46.15 5.00 

รวม 9 คณะ  177.00 546.50  39.73/9 
= 4.41 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ = 4.41 

 
 39.73  =  4.41   คะแนน   
 9   

 

 

 

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.20 4.41 4.41 
 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.20 4.41 4.41 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี:กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ

ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
  3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
  4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 
  6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 

โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 

การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
-
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 :การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
                 และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.  
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และกายภาพ 

ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และกายภาพ 
ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 

5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการและภาคีความร่วมมือ 

ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักประกัน
คุณภาพ 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และ

พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 

5.1.2. การวิเคราะห์การเงิน 

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 

5.1.3. การบริหารความเสี่ยง 

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

5.1.4. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
 

5.1.5.การจัดการความรู้ 
กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้

ตามระบบ 
 

5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
 

5.1.7. การประกันคุณภาพ 

กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 5 
 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 5 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2:  ผลการบริหารงานของคณะ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
                 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 

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

(เต็ม 5 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.34 ระดบัดี 

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.46 ระดับดี 

3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   4.19 ระดับดี 

4.คณะบริหารธุรกิจ 3.89 ระดับดี 

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.69 ระดับดีมาก 

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.68 ระดับดมีาก 

7.คณะศิลปศาสตร์ 3.90 ระดับดี 

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.43 ระดับดี 

9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.59 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 39.17/9 = 4.35 ระดับดี 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

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 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.51  4.35 4.35 
 
การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.51 4.35 4.35 

 

 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
กก ตน เกณฑ์การประเมิน 
  1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้

เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน

เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน

ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง SAR 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ  5 4 
 

การประเมินของคณะกรรมการ 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

ผลด าเนินงาน คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 4 3 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต 
- 
 


