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สวนท่ี  5 
 

ภาคผนวก 
 

- เปาหมายคุณภาพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร ประจําปการศึกษา 2552 - 2553 
- ยุทธศาสตรการพัฒนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร 
- สรุปผลประเมินการใชระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑมหาวิทยาลัยฯ 

ประจําปการศึกษา 2552 
- สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ 

ประจําปการศึกษา 2552  
- สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูนํา ประจําปการศึกษา 2552 

(ผลประเมินคณบด)ี 
- สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร  

ประจําปการศึกษา 2552 
- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรฯ และผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพฯ 

ประจําปการศึกษา 2552 
- ขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2552 
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เปาหมายคุณภาพ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

ประจําปการศึกษา  2552  และ 2553 
 

 
นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ของครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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(รอ
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255
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255

3 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
 

6   

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ   (สกอ. 1.1) 

1.5 6 ระดับ 6 ระดับ 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ. 1.2) 1.5 รอยละ85 รอยละ85 
1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3) 1.5 4 ระดับ 4 ระดับ 
1.4   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก การบรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ จุดเนน   
        รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 3, 3.1-3.4)  

1.5 3 ระดับ 3 ระดับ 

2. การเรียนการสอน 
 

38   

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 2 6 ขอ 6 ขอ 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2) 2 6 ขอ 6 ขอ 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 

องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3) 
2 5 ขอ 5 ขอ 

2.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)         
(สกอ. 2.4) (สมศ. 6.2)   

2 รอยละ 6 รอยละ 6 

2.5    สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ         
อาจารยประจํา (สกอ. 2.5)(สมศ. 6.3)  

2 ป.เอก 
 รอยละ 1.5 

ป.เอก รอย
ละ 1.5 

2.6    สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย      
และศาสตราจารย  (สกอ. 2.6)(สมศ. 6.4)  

2 ศ.+รศ.+ผศ. 
รอยละ 30 

ศ.+รศ.+ผศ. 
รอยละ 30 

2.7    มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (Professional 
Ethics) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

2 5 ขอ 5 ขอ 

2.8    มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8) 2 4 ขอ 4 ขอ 

2.9    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป        
         (สกอ. 2.9)(สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 4.1.1) 

2 รอยละ 80 รอยละ 80 
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นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ของครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ. 2.10)  (สมศ. 1.3) 2 รอยละ 60 รอยละ 60 
2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)          

(ก.พ.ร.52,53 ตัวท่ี 6, 6.1, 6.2) 
2 3 ระดับ   3 ระดับ   

2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการ  
         ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ                  

ศิลปและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12)    

2 รอยละ 
0.01 

รอยละ 
0.01 

2.13  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2)             
(ก.พ.ร. 52, 53 ตัวท่ี  4.1.2) 

2 รอยละ  
55 

รอยละ  
55 

2.14  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ             
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับ คุณภาพบัณฑิต          
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปท่ีผานมา (คน) (สมศ. 1.5)  

2 1  คน 1  คน 

2.15  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ             
 ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ช้ินงาน)(สมศ. 1.6) 

2 1 ช้ินงาน 1 ช้ินงาน 

2.16  รอยละของหลักสูตรท่ีได มาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด (สมศ. 6.1)  2 รอยละ 90 รอยละ 90 
2.17  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ 
          ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6)(ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 17) 

2 5 ขอ 5 ขอ 

2.18  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ  
 เรียนรู (ระดับ)(สมศ. 6.7)      

2 3.5 ระดับ  3.5 ระดับ  

2.19  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา    
         (ก.พ.ร. 52, 53 ตัวท่ี  16) 

2 4 ขอ 4 ขอ 

2.20 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพใน
รอบ 3 ปท่ีผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด (ก.พ.ร. 52, 53 ตัวท่ี  4.1.3) 

- บัณฑิตคณะครุศาสตรฯ ไม
ตองสอบใบประกอบวิชาชีพ 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  3   
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา(สกอ. 3.1) 1 7 ขอ 7 ขอ 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง   
          ประสงค (สกอ. 3.2) 

1 4  
ขอแรก 

4  
ขอแรก 

3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา(สมศ. 6.8) 1 รอยละ 65 รอยละ 65 
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4. การวิจัย 7   
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 1 5 ขอ 5 ขอ 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 1 5 ขอ 5 ขอ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท) 

(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2)  
1 10,000 

บาท 
10,000 
บาท 

4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท)
(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3)  

1 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

4.5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน         
ทางปญญาหรืออนุสิทธิ บัตร หรือนําไปใชประโยชน ท้ังในระดับชาติหรือในระดับ         
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.4)(สมศ. 2.1) (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี  4.2.1, 4.2.2,4.2.3 )      

1 รอยละ 10 รอยละ 10 

4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา(สมศ. 2.4)  

1 รอยละ 20 รอยละ 20 

4.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา(สมศ. 2.5)  

1 รอยละ 1.0 รอยละ 1.0 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10   
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 1 7 ระดับ 7 ระดับ 
5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษา            
         เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปน กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน           

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.2) (สมศ. 3.2))              

1 รอยละ 10 รอยละ 10 

5.3    รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา  (สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1)  

1 รอยละ 5 รอยละ 5 

5.4    รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4) 1 รอยละ 80 รอยละ 80 
5.5 **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ    
         นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5)  

1 1 แหลง 1 แหลง 

5.6    มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา       
การเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) (สมศ. 3.3) 

1 2  ระดับ 2  ระดับ 

5.7   **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย  
        ประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

1 3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

5.8   **รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา  
(บาท) (สมศ. 3.6) 

1 9,000 บาท 9,000 บาท 
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5.9   **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)      
        (สมศ. 3.7)  

1 4 ระดับ 4 ระดับ 

5.10 จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ      
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 4.3.2)            

1 30 ชม/คน 30 ชม/คน 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4   
6.1    มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)   1 6 ขอ 6 ขอ 
6.2    รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม      
         ตอจํานวนนักศึกษาป.ตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) (สมศ. 4.1)  

1 รอยละ 1.0 รอยละ 1.0 

6.3    รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ                
         และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  (สมศ. 4.2)  

1 รอยละ 1.0 รอยละ 1.0 

6.4    รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และ         
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 4.4.2) 

1 รอยละ 20 รอยละ 20 

7. การบริหารและการจัดการ  15   
7.1 สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน

สถาบันใหแขงขัน ไดในระดับสากล(สกอ. 7.1)        
1 5  ขอ 5  ขอ 

7.2    ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)    1 3  ขอ 3  ขอ 
7.3    มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อ    
         สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ)  (สกอ. 7.3)   (สมศ. 5.2)   

1 4  ขอ 4  ขอ 

7.4    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี   
         คุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)            

1 5 ขอ 5 ขอ 

7.5    ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  (ระดับ)         
(สกอ. 7.5)(สมศ. 5.5) 

1 3 ระดับ 3 ระดับ 

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความ         
คิดเห็น  รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

        (สกอ. 7.6)(ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 13) 

1 3  ขอ 3  ขอ 

7.7   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ          
นานาชาติ (สกอ. 7.7)   

1 รอยละ  1 รอยละ  1 

7.8    มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)         1 4 ขอ 4 ขอ 
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7.9    ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 1 8 ขอ 8 ขอ 
7.10  ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/ กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจําคณะ/ กลุมสาขา 

(ขอ) (สมศ. 5.1) (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 12) 
1 5  ขอ 5  ขอ 

7.11  รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

0.5 รอยละ 10 รอยละ 10 

7.12  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพท้ังใน    
         ประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

1 รอยละ 70 รอยละ 70 

7.13  ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 15) 1 รอยละ 80 รอยละ 80 
*7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย          

(ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 17) 
1 4  ระดับ - 

7.14   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข อมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร          
หลักสูตร การเงิน  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 14) 

1 4  ระดับ 4  ระดับ 

7.15  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล (ก.พ.ร.52,53 ตัวท่ี 5) 0.5 3 ระดับ 3 ระดับ 
7.16  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคา  (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 18) 1 3  ระดับ 3  ระดับ 
8. การเงินและงบประมาณ 11   
8.1    มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน และ   

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 
1 7 ขอ 7 ขอ 

8.2    มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     1 4 ขอ 4 ขอ 
8.3    สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) (สมศ. 5.6) 1 65,000 บาท 65,000 บาท 
8.4    คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) (รอยละของเกณฑปกติ)     

(สมศ. 5.7) 
1 รอยละ 

  + 5 
รอยละ    

+ 5 
8.5    รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8) 1 รอยละ 10 รอยละ 10 
8.6    งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา  
         (บาทตอคน) (สมศ. 5.10)  

1 10,000 
บาท/คน 

10,000 
บาท/คน 

8.7 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
         เต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  (บาทตอคน) (สมศ. 6.9)  

1 4,000 บาท/
คน 

4,000 บาท/
คน 

8.8    รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 9) (ก.พ.ร.53 ตัวท่ี 
8.1) 

1 รอยละ 68 รอยละ 75 

*หมายเหตุ : ตัวบงช้ี 7.14 (แถบดํา)  ในป 2550-2551 มีการประเมิน  แตในป 2552 ไมมีการประเมิน 
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8.9    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย           
(ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 8) (ก.พ.ร.53 ตัวท่ี 11) 

1 3 ระดับ 3 ระดับ 

8.10   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
          (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 10) (ก.พ.ร.53 ตัวท่ี 9) 

1 3 ระดับ 3 ระดับ 

8.11  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต* (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 11)(ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 10) 1 3 ระดับ 3 ระดับ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6   
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร         

การศึกษาท่ีกอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1)(สมศ. 7.1)       
2 5  ขอ 5  ขอ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู  และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2) 2 5  ขอ 5  ขอ 
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3)(สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.52 

ตัวท่ี 7) (ก.พ.ร.53 ตัวท่ี 7.1) 
2 4  ขอ 4  ขอ 

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -   
10.1    การบริหารจัดการสถานศึกษา  3 ดี (3D) - - 3 ขอ 
10.2    ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรูเจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม - - 2 ขอ 
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities)

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากร
ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพสูง

2. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี

3. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร
พ.ศ. 2548 ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จัดการศึกษาไดหลากหลาย

จุดแข็ง (Strengths)

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองคความรูต้ังแต
ระดับวิชาชีพข้ันพื้นฐานจนถึงข้ันสูง

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
5. วิทยาเขตในสังกัดมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพมายาวนาน 
6. มีทําเลที่ต้ังที่ดี  

อุปสรรค (Threats)

1. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใช
การลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการ 

2. นโยบายการปรับลดของงบประมาณและอัตรากําลัง ทําให 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปไดชา 

3. สถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพแขนงตาง ๆ กันอยางกวางขวาง

จุดออน (Weaknesses)

1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

2. ระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เทาที่ควร 

3. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และ ขาดกระบวนทัศนใหม
ในการแกปญหา

4. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก 

วิสัยทัศน   (VISION)

ภารกิจท่ีตองดําเนินการ  (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ

2. สรางงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม  เพ่ือถายทอดและ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสรางอาชีพอิสระและ
การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค  (Goal)

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล

2. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม

3. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน สรางองคความรูและพัฒนาชุมชนทองถิ่น

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนอนุรักษส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

5. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

“เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี”

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปาหมายการดําเนินงาน  (Target)

๐ นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตร
ในสัดสวน 75 : 25 ในป 2553

๐ ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา/ศึกษาตอไมต่ํากวารอยละ 70 
๐ ผูประกอบการมีความพึงพอใจในทักษะ  ความรูและ

ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80
๐ พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตร ี: โท : เอก 

เทากับ 10 : 75 : 15 ในป 2553
๐ บุคลากรทุกคนไดรับการฝกอบรมเฉพาะดานไมนอยกวา

2 ครั้ง/คน/ป 
๐ พัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมี

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 75
๐ พัฒนาหองปฏิบัติการเฉพาะทาง  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับ

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อยางนอย 5 สาขาวิชา
๐ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย  3  ระบบในป 2553

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

บัณฑิต
“RMUTP”

ความคิดเชิงสรางสรรค
ทักษะในการประกอบอาชีพ
ใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ทักษะในการส่ือสาร
วุฒิภาวะทางสังคม

ทักษะดานวิทยาศาสตร  & เทคโนโลยี

เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จะพัฒนาไปเปนมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียน

RMUTP  
is  gearing up  towards  becoming  a world - class 

Asian  university

กองนโยบายและแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี

ปรัชญา
เทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวย

ปญญา

ปณิธาน
มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ   คูคุณธรรม
สูมาตรฐานสากล

ผานมติสภาเมื่อวันที ่23 มกราคม 2551 (คร้ังที1่)
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ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีมีความ
เขมแข็ง 

3. ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 
(กลยุทธหลัก) 

กลวิธี/
มาตรการ 

ฉบับใหม  เพิ่มยุทธศาสตรชาต ิ
และปรับ เปาประสงค กลยุทธ 

และกลวิธ/ีมาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

5. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียน 
    การสอน สรางองคความรู และพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
    ตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

5.1 เพ่ิมปริมาณและคุณคา 
      ของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  
      และนวัตกรรม 

4.1 ใหบริการวิชาการที่มี 
     คุณภาพในหลากหลาย 
     สาขาวิชาชีพ      

4.2 อนุรักษ สงเสริม และ 
      ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม  
      ศิลปวัฒนธรรม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิม สรางหลักสูตร 
         นานาชาติและหลักสูตรการศึกษาแบบ 
         สองปริญญา  
1.1.2 ขยายหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 
         ขยายฐานการผลิตบัณฑิตวิชาชีพสู 
         วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา 
1.1.3 พัฒนากลไกการเทียบโอนเพ่ือสงเสริม 
         การศึกษาตลอดชีวิต  
1.1.4 สงเสริมการสอนแบบ  
         Problem-Based Learning 
1.1.5 รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังใน 
         และตางประเทศ 
1.1.6 สรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ  

1.3.1 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือใหได 
         ขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับนําไปใช 
        ในการบริหารจัดการ 
1.3.2 พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
1.3.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
         กํากับและประเมินผล  
1.3.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 
         ใหท่ัวถึงและตอเน่ือง 
1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
         เพ่ือชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรู 
         ไดดวยตนเอง 

2.1.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิการศึกษา 
        และตําแหนงวิชาการสูงขึ้น  
2.1.2 เพ่ิมศักยภาพในการทํางานของอาจารย 
         นักวิจัย และสายสนับสนุน 
2.1.3 สรางผูบริหารรุนใหมีท่ีมีภาวะผูนํา 
         ทันสมัย และมีวิสัยทัศน  
2.1.4 วางกรอบความกาวหนาของบุคลากร 
         และมีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
         ในการปฏิบัติงาน 
2.1.5 สรรหาบุคลากรเขาใหมท้ังชาวไทย 
         และชาวตางประเทศท่ีมีคุณภาพ  

5.1.1 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 
         นวัตกรรมเชิงบูรณาการ 
5.1.2 รวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ 
         บริการในการทําวิจัย 
5.1.3 พัฒนางานวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือ 
         ระหวางอาจารยและนักศึกษา 
5.1.3 สรางทีมงานทําวิจัยในหัวขอท่ีกําลัง 
         เปนท่ีตองการของสังคม 
5.1.4 ทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยท้ังใน 
         และตางประเทศ 
5.1.5 ตอยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 
         นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา การเผยแพร 
         ประโยชนและสรางเปนทรัพยสินทาง 
         ปญญา 

4.1.1 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจและ 
         ถายทอดเทคโนโลยีใหมีความเขมแข็ง 
4.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นใหได 
         มาตรฐานเพ่ือการใหบริการและ 
         การหารายได 
4.1.3 รวมมือเพ่ือกระจายโอกาสทางศึกษา 
         ใหกับพนักงานของสถานประกอบการ 
4.1.4 สรางเครือขายความรวมมือในการให 
         บริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน 
          ท้ังในและตางประเทศ 
4.1.5 บูรณาการการใหบริการวิชาการใน 
         หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.1.1 วางระบบสนับสนุนการบริหารจัดการใหมี 
         ความเขมแข็ง 
3.1.2 ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ และลดขั้นตอนในการ 
         ปฏิบัติงาน 
3.1.3 หารายไดจากการบริหารทรัพยสิน 
3.1.4 เชื่อมโยงความสัมพันธใกลชิดกับศิษยเกา/ชุมชน  
         เพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
3.1.5 ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณใหเปนท่ี 
         ยอมรับของสังคม 
3.1.6 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

2.2.1 พัฒนานักศึกษาใหมีความเช่ียวชาญทักษะวิชาชีพพรอมปฏิบัติงาน และสงเสริมใหคนควา 
        หาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา 
2.2.3 รวมมือเพ่ือแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  
2.2.4 จัดกิจกรรมและโครงการรวมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความรูและ คุณธรรม 
2.2.5 สนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา  

2. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานวิชาชีพ 
    และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

3. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมี  
    ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 จัดการเรียนการสอนที่มี 
      คุณภาพและขยายโอกาส  
      ทางการศึกษาวิชาชีพ 

1.2 มีระบบประกันคุณภาพ 
      และมีการดําเนินการ 
      อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการพัฒนาระบบ 
      สารสนเทศและ 
      การสื่อสารอยางตอเน่ือง 

2.1 มีการพัฒนาบุคลากรใน    
      ทุกดานเพ่ือใหมีความ 
      เช่ียวชาญและทันสมัย 

2.2 มีการพัฒนาคุณภาพ 
      บัณฑิตเพ่ือใหมีคุณธรรม 
      และพรอมในการทํางาน 

3.1 การบริหารจัดการมีคุณภาพ  
       รวดเร็ว และเปนไปตาม 
       หลักธรรมาภิบาล 

2. สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) 
ของประเทศ 

1.2.1 ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมการประกันคุณภาพ 
         ภายนอก 
1.2.2 นําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  
1.2.3 ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางใกลชิดในทุกสาขา 
1.2.4 มุงสูระบบประกันคุณภาพ PMQA 

4.2.1 ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนอยาง 
         ตอเน่ือง  
4.2.2 ทําการศึกษาคนควาที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนา 
         สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมที่ย่ังยืน 
4.2.3 สอดแทรกการอนุรักษ สงเสริม และทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมในหลักสูตร 
         การเรียนการสอน 
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แบบประเมินผลการใชระบบประกันคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานและเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2552 

 
คําชี้แจง   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน ในภาพรวมเทานั้นดังนั้น

การตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหมหาวิทยาลัยฯสามารถปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  คําช้ีแจงในการตอบ  
        ตอนที่ 1  ใหทําเครื่องหมาย        ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
      ตอนที่ 2  ใหทําเครื่องหมาย        ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกบัความคิดเห็นของทาน  
                      ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี ้
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1  (     )   ชาย    1.2  (      )  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1   (     )    ต่ํากวา 21 ป   2.2    (     )    21-30 ป 
 2.3   (     )    31-40  ป   2.4    (     )    41-50  ป 
 2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (     )  ต่ํากวาปริญญาตร ี  3.2   (     )   ปริญญาตร ี
 3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )   ปริญญาเอก 
 3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 4.1   (    )   คณบด ี    4.2   (    )   รองคณบด ี
 4.3   (    )   ผูชวยคณบด ี   4.4   (    )   หัวหนาสาขาวิชา /แขนงสาขาวิชา  
         4.5   (    )   หัวหนางาน      4.6   (    )   อาจารยผูสอน 
 4.7   (    )   เจาหนาท่ี    4.8   (    )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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ตอนที่ 2   ระดับประสิทธิผลของการใชระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.     นโยบายดานประกันคุณภาพ      
         1.1    ครอบคลุม พรบ. การศึกษาแหงชาติหมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพ      

1.2    ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน      
1.3    กําหนดเปาหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑประเมินทุกระบบ      

         1.4    ทุกหนวยงานในสังกัดมีความเขาใจตรงกัน      
      

2.     แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ      
        2.1    กําหนดแนวทางการดําเนินงานพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
        2.2    กระบวนการดําเนินงานมีความตอเนื่องเปนระบบ      
        2.3     กรอบการดําเนินงานมี PDCA ชัดเจน      

                                                          
3.     การตรวจติดตามคุณภาพ      

3.1 มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในท่ีผานการอบรมเพียงพอทุกหนวยงาน 
         ในสังกัด 

     

        3.2    มีแผนการตรวจติดตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมิน      
        3.3     มีกระบวนการตรวจติดตามภายในหนวยงานตามโครงสรางทุกระดับ      

      
4.     การจัดระบบ/กลไกการพัฒนาคุณภาพ      

4.1    มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครบถวน      
        4.2    มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนินงานครบถวน      
        4.3    สามารถนําผลมาพัฒนาการบริหารงานไดทุกพันธกิจ      

 4.4    มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายใน      
 4.5    มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอก      

      
5.     ขอเสนอแนะ 
        ..................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประจําปการศึกษา 2552 
 
คําชี้แจง   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพในภาพรวมเทานั้น ดังนั้นการตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3.  คําช้ีแจงในการตอบ  
        ตอนที่ 1  ใหทําเครื่องหมาย        ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
      ตอนที่ 2  ใหทําเครื่องหมาย        ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
                    ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี ้
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1   (    )   ชาย    1.2   (    )  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1   (    )    ต่ํากวา 21 ป   2.2    (    )     21-30  ป 
 2.3   (    )    31-40  ป    2.4    (    )     41-50  ป 
 2.5   (    )    มากกวา  50  ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (    )   ต่ํากวาปริญญาตร ี  3.2   (    )    ปริญญาตร ี
 3.3   (    )   ปริญญาโท   3.4   (    )    ปริญญาเอก 
 3.5   (    )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 4.1   (    )   คณบด ี    4.2   (    )   รองคณบด ี
 4.3   (    )   ผูชวยคณบด ี   4.4   (    )   หัวหนาสาขาวิชา /แขนงสาขาวิชา  
         4.5   (    )   หัวหนางาน      4.6   (    )   อาจารยผูสอน 
 4.7   (    )   เจาหนาท่ี    4.8   (    )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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       ตอนที่ 2   ระดับประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.     ทัศนคติการใชแผนพัฒนาคุณภาพ      
         1.1    ทําใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน      

1.2    ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับเช่ือถือจากบุคคลภายนอก      
1.3    สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับวามีคุณภาพ      

         1.4    กอใหเกิดความยุงยาก เสียเวลาในการทํางาน      
         1.5    เปนการเพิ่มภาระการทํางานจากงานเดิม      

1.6 สิ้นเปลืองเวลา และทรัพยากรเปนจํานวนมากในการจัดการระบบประกันคุณภาพ      
         1.7    สงผลใหบุคลากรทํางานเปนระบบมากข้ึน      
         1.8    สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการทํางานได      
         1.9    มีความจําเปนอยางยิ่งในการบริหารการศึกษา      
         1.10  การพัฒนาคุณภาพข้ึนอยูกับความรวมมือของบุคลากร      

คาเฉล่ียรวม      
2.     ประโยชนของแผนพัฒนาคุณภาพ      
        2.1    ไดใชตัวบงช้ีในแตละองคประกอบเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน      
        2.2    ทําใหทานสามารถติดตามงานอยางมีระบบมากยิ่งข้ึน      
        2.3     ทําใหทานมีสวนรวมในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน      
        2.4    ชวยในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน      
        2.5    ชวยใหรูปแบบในการปฏิบัติงานในหนวยงานเปนมาตรฐานเดียวกัน      
        2.6    การทําแฟมสะสมงานรายบุคคลในแตละภาคการศึกษาทําใหทานทราบถึง 

  ภาระงานท่ีตองปฏิบัติไดอยางชัดเจน 
     

2.7    เปนประโยชนตอการติดตอประสานงานและทบทวนการทํางานไดทุกข้ันตอน      
2.8    ใชแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประเมินผลงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ      
2.9    สามารถพัฒนาการทํางานไดงายข้ึน      

3.     ขอเสนอแนะ 
        ..................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูนําหรือผูบริหาร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2552 
 
คําชี้แจง   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดัชนีตัวบงช้ีคุณภาพ เกณฑการตัดสินการประเมิน

ของคณะฯ ในภาพรวมเทานั้น  ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหคณะฯ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. คําช้ีแจงในการตอบ  
ตอนที่ 1  ใหทําเครื่องหมาย        ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 

       ตอนที่ 2  ใหทําเครื่องหมาย        ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  
                       ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี ้
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1   (     )   ชาย    1.2    (      )  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1   (     )    ต่ํากวา 21 ป   2.2    (     )     21-30  ป 
 2.3   (     )    31-40  ป   2.4    (     )     41-50  ป 
 2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (     )  ต่ํากวาปริญญาตร ี  3.2   (     )   ปริญญาตร ี
 3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
 3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 4.1   (    )   คณบด ี    4.2   (    )   รองคณบด ี
 4.3   (    )   ผูชวยคณบด ี   4.4   (    )   หัวหนาสาขาวิชา /แขนงสาขาวิชา  
         4.5   (    )   หัวหนางาน      4.6   (    )   อาจารยผูสอน 
 4.7   (    )   เจาหนาท่ี    4.8   (    )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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       ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนําของผูนําหรือผูบริหารสูงสุด 
 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.     ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา      
         1.1    แตงกายเหมาะสมกับโอกาสตางๆ      

1.2    มีคุณธรรมและจริยธรรม      
1.3    ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผูบริหารตามขอบังคับมหาวิทยาลัย      

         1.4    รอบรู  มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ      
         1.5    สงเสริมการทํางานเปนทีม      
         1.6    ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ      
         1.7    รับฟงปญหาและสามารถแกไขปญหาของหนวยงาน      
      
2.     การพัฒนาองคกร      
        2.1    คัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามกฎเกณฑท่ีต้ังไว      
        2.2    มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการอยางชัดเจน      

        2.3    สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ      

        2.4    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค      

        2.5    สงเสริมการพัฒนาบุคลากร      
        2.6    บริหารจัดการ ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.7    นํานโยบายมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ      
        2.8    บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ      
        2.9    กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด      
        2.10  นําผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองคกร      
      
3.    การเปนผูกํากับดูแลที่ดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม      
        3.1    มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาท่ี      
        3.2    ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน      
        3.3    มีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได      

3.4    เปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตกฎระเบียบ      
3.5    มีวิสัยทัศนโดยมองการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร      
3.6    สงเสริมใหมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามจรรยาบรรณท่ีดี      
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ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.    มนุษยสัมพันธ      
         4.1   มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเปนท่ียอมรับ      
         4.2   ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร      
         4.3   เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได      
      
5.     ความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ      
         5.1   ใชวิธีการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ      
         5.2   มีความสามารถในการจูงใจ      

         5.3   สามารถช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานตางๆ      
      
6.    ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา      
        6.1    เปนตัวอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต      
        6.2    เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรรวมกันพัฒนางาน      
        6.3    การพัฒนาบุคลากรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล      
        6.4    รักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร      
      
7.    การจัดระบบ / กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ      
        7.1    มอบหมายงานไดตรงกับความสามารถของบุคลากร      
        7.2    จัดทําระบบ บริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ      
        7.3    นําระบบประกันคุณภาพมาใชบริหาร       
        7.4    ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองคกร      
        7.5    นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหาร” 

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา  2552 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

X 
1.  มีภาวะผูนํา 
………………………………………………………………………………………………… 

3.84 

2.  มีความสามารถในการพัฒนาองคกร 
………………………………………………………………………………………………… 

3.61 

3.  มีคุณสมบัติในการเปนผูกํากับดูแลท่ีดีภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลัก
สากลท่ีเปนมาตรฐาน 6 ประการ* 

………………………………………………………………………………………………… 

3.80 

4.  มีมนุษยสัมพันธ 
………………………………………………………………………………………………… 

3.76 

5.  มีความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………… 

3.73 

6.  มีศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………… 

3.80 

7.  มีความสามารถในการจัดทําระบบ /กลไกการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………… 

3.76 

ภาพรวมท้ังส้ิน 3.75 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ปการศึกษา 2552 
 

คําชี้แจง   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดัชนีบงช้ีคุณภาพเกณฑการตัดสินการประเมิน

ของคณะฯ ในภาพรวมเทานั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหคณะสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.    คําช้ีแจงในการตอบ  
         ตอนที่ 1  ใหทําเครื่องหมาย       ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
       ตอนที่ 2  ใหทําเครื่องหมาย       ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  
                    ซ่ึงความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี ้
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1   (     )   ชาย    1.2    (      )  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1   (     )    ต่ํากวา 21 ป   2.2    (     )    21-30 ป 
 2.3   (     )    31- 40  ป   2.4    (     )     41- 50  ป 
 2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (     )  ต่ํากวาปริญญาตร ี  3.2   (     )   ปริญญาตร ี
 3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
 3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 4.1   (    )   คณบด ี    4.2   (    )   รองคณบด ี
 4.3   (    )   ผูชวยคณบด ี   4.4   (    )   หัวหนาสาขาวิชา /แขนงสาขาวิชา  
         4.5   (    )   หัวหนางาน      4.6   (    )   อาจารยผูสอน 
 4.7   (    )   เจาหนาท่ี    4.8   (    )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ดานเจตคติ 
1.   มีความศรัทธาในองคกร                                                                                                                                      
2.   ภารกิจและหนาท่ีท่ีปฏิบัติมีลักษณะทาทายความรูและความสามารถ 
3.   เพื่อนรวมงานยอมรับ ในความรู ความสามารถ  
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 
 ดานความรูความสามารถ 
5.    มีความรู  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
6.   เขาใจภารกิจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 
7. พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  ดานระบบ/กลไก ข้ันตอนกระบวนการ 
8.    ยึดถือคําสั่งท่ีถูกตองตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9.    ผูบังคับบัญชาช้ีแจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน   
       ชัดเจน 
10.   มีโอกาสรวมแสดงความคิดในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 
   ดานการพัฒนาองคกร 
11.  มีโอกาสเสนอแนะขอคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
12.  เขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหนาท่ีของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน  
13.  เพื่อนรวมงานใหความสนิทสนม ชวยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
14.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน 
15.   มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา 
16.  มีโอกาสเพิ่มพูนความรูและประสบการณ โดยการศึกษาตอ การฝกอบรม การประชุม   
      สัมมนา ฯลฯ 
 ดานสภาพแวดลอมและขวัญกําลังใจ 
17.  มีความม่ันคง  ปลอดภัยและไดรับการคุมครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
18.  มีเกณฑการประเมินเพื่อการเขาสูตําแหนงตางๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 
19.  มีเกณฑการประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานท่ีเหมาะสม ยุติธรรม 
20.  คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา 
21.  มีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี / การผลิตผลงานตาง  ๆ 
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการตางๆ  
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ    
23  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีดี 
24.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 
25.  มีการประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง 
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 ขอเสนอแนะ 
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คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ที่ 69.1/2552 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล 

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552  (เพ่ิมเติม) 

  

ดวยในปการศึกษา พ.ศ. 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครไดทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  และตองดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2552  นั้น  

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฯ      คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้ 

1. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดแูลตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
1.1 คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 
1.2   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ 
1.3   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
1.4 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
1.5 ผูชวยคณบดี (ผศ.อํานาจ   เจนจิตศิริ) กรรมการ 
1.6    ผูชวยคณบดี (นายชัยธวัช  ตุมมะ) กรรมการ  
1.7   หัวหนาสํานักงานคณบด ี กรรมการ 
1.8    หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กรรมการ 
1.9   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา กรรมการ    
1.10   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
1.11   หัวหนาแขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร กรรมการ 
1.12  หัวหนาแขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
1.13  หัวหนาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา กรรมการ 
1.14  หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคศึกษา กรรมการ 
1.15 ผูชวยคณบดี (ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ) กรรมการและเลขานุการ 

/มีหนาท่ีดังนี้…… 
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มีหนาท่ีดังนี ้
1. กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2. พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง (SAR) 
3. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ 
4. กํากับดูแลตัวบงช้ี  และวางแผนดําเนินงาน  เพ่ือทําใหผลการประเมินตนเอง (SAR) เปนไปตาม

เปาหมายคุณภาพ  แตละตัวบงช้ีตามเอกสารแนบทาย 
5. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามการ ดําเนินงาน 

กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของทุกหนวยงานบรรลุผล 
6. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

 2.   คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552  ของคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

2.1 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน ประธานกรรมการ 
2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
2.3 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
2.4 ผูชวยคณบดี (ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิร)ิ กรรมการ 
2.5   ผูชวยคณบดี (นายชัยธวัช  ตุมมะ) กรรมการ 
2.6      หัวหนาสํานักงานคณบด ี กรรมการ 
2.7 ดร.สําเริง รักซอน กรรมการ 
2.8 ผศ.ดร.ชัชชัย เผาพงศ กรรมการ 
2.9 ผศ.ดร.สมศักดิ ์ สงวนเดือน กรรมการ 
2.10 ผศ.สุทัศน ตั้งนิตยวงศ กรรมการ 
2.11 ผศ.จักรพันธ แสงสุวรรณ กรรมการ 
2.12 นายพิเชษฐ ทิมรอยแกว กรรมการ 
2.13   นายสุนทร วิริยะ กรรมการ 
2.14 นายอนุชา ไชยชาญ กรรมการ 
2.15 วาท่ี ร.ต.เกริกวุฒ ิ รังสีปญญา กรรมการ 
2.16 นางสาวผกามาศ ชูสิทธ์ิ กรรมการ 
2.17 นางสาวอัมภาภรณ พีรวณิชกุล กรรมการ  
2.18 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน กรรมการ 
2.19 นายมนูญ คันธประภา กรรมการ 
2.20 นางมลนิดา รักนาย กรรมการ 
2.21 นางจันทนา โชติกรณ กรรมการ 
2.22 นายมนตร ี บุญเรืองเศษ กรรมการ 
2.23 นายนิคม ดิษฐคลึ กรรมการ 

/2.24  นายเชาวนวัฒน ...… 
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2.24 นายเชาวนวัฒน อุมานนท กรรมการ 
2.25 นางผุสด ี อ่ิมตา กรรมการ 
2.26 นางสาวอรณัฐ เหมือนพะวงศ กรรมการ 
2.27 นางเพ็ญนภา ฤกษสําราญ กรรมการ 
2.28 นางวันด ี แกวเหล็ก กรรมการ 
2.29 นางวัชร ี สุวรรณแขก กรรมการ 
2.30 นางสาวสุนาร ี จันทรเขียว กรรมการ 
2.31 นางสาวนัยนา ตีผาลาด กรรมการ 
2.32 นางสาวนิตยา นวมพรอมพนธุ กรรมการ 
2.33 นางจรรยา รัศมีโรจน กรรมการ 
2.34 นายปยะศักดิ ์ รุจิโกไศย กรรมการ 
2.35 นายสัมพันธ ชลอวงค กรรมการ 
2.36 ผูชวยคณบดี (ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ) กรรมการและเลขานุการ 
2.37 นายสมชาย เหลืองสด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ีดังนี ้
1. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและของ

หนวยงานใหเปนไปตามกรอบการประเมินตนเอง (SAR) ในคูมือการประเมินฯ ของ มทร.พระนคร 
สกอ. และ ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงช้ี (KPI  Template) เพ่ือจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ใหเปนท่ีเรียบรอย  

3. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร   
4. กํากับดูแลตัวบงช้ี รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวช้ีวัดท่ีรับผิดชอบตามเอกสารแนบทาย              
5. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับของหนวยงานยอยของคณะ 
6. เสนอแนะแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามการ 

ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบริหารและผูกํากับดูแลตัวบงช้ีมอบหมาย 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี     15  ตุลาคม  พ.ศ.  2552 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยเริงศักดิ์   มานะสุนทร) 
      คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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 ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2552 
ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนดําเนินงาน 6    
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ(ระดับ)(สกอ.1.1) 

1.5 - ผูชวยคณบดี         
(ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ) 

งานแผนและ
งบประมาณ 

นางผุสดี  อิ่มตา 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ.1.2) (กพร.51 ตัวท่ี  3) 

1.5 - ผูชวยคณบดี         
(ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ) 

งานแผนและ
งบประมาณ 

นางผุสดี  อิ่มตา 

1.3 มีก า ร กํ า ห น ดแ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท่ี เ ช่ือ มโ ย งกั บ
ยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (สมศ.5.3) 

1.5 - ผูชวยคณบดี         
(ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ) 

งานแผนและ
งบประมาณ 

นางผุสดี  อิ่มตา 

1.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
การบรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ จุดเนน 
รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 3, 3.1-3.4) 

1.5 - ผูชวยคณบดี         
(ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ) 

งานแผนและ
งบประมาณ 

นางผุสดี  อิ่มตา 

2.  การเรียนการสอน 38    
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร(ระดับ) (สกอ.2.1) 
2 - รองคณบดีฝาย 

   วิชาการและวิจัย 
งานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ    
(ระดับ) (สกอ.2.2) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคลองคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) (สกอ. 2.3) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) (สกอ.2.4) 
(สมศ.6.2) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานทะเบียน นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุ ฒิปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา (สกอ.2.5) (สมศ.6.3) (กพร.51 ตัวท่ี 17.1) 

2 - หัวหนาสํานักงาน    
คณบดี        

 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(สกอ.2.6) (สมศ.6.4)(กพร.51 ตัวท่ี 17.2) 

2 - หัวหนาสํานักงาน    
คณบดี        

 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย(Professional Ethics) (ระดับ) 
(สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5) 

2 - หัวหนาสํานักงาน    
คณบดี        

 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ขอ) (สกอ. 2.8) 

2 - รองคณบดีฝาย 
  วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สกอ.2.9) 
(สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 4.1.1) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 4.1.1) 

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.2.10) 
(สมศ. 1.3) 

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4) (ก.พ.ร.51 
ตัวท่ี  3.2.1.5, 3.2.4.6, 6 ) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 6, 6.1, 6.2) 

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึ กษาในรอบ 5 ป ท่ี ผ านมาท่ี ไดรั บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (สกอ. 2.12) 

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนักศึกษา 

นายสุนทร  วิริยะ 

2.13 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางาน
ตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (สมศ.  1.2) (ก.พ.ร.51 
ตัวท่ี 4.1.2 ) (ก.พ.ร. 52 ตัวท่ี 4.1.2)       

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 

2.14 จํานวนนักศึกษา หรือศิษย เกา ท่ีไดรับการ
ประ กาศ เกีย รติคุ ณย กยอ งใน ดาน วิชา กา ร  
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่น ท่ีเกี่ ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 
3 ปท่ีผานมา (คน) (สมศ. 1.5) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี  4.1.4 ) 

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนักศึกษา 

นายสุนทร  วิริยะ 

2.15 จํ า น วน วิ ทย า นิพ น ธแ ล ะงา นวิ ชาก า รข อ ง
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา(ช้ินงาน)(สมศ.1.6) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานทะเบียน นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 

2.16 รอยละของหลักสูตรท่ีได มาตรฐานตอหลักสูตร
ท้ังหมด (สมศ. 6.1) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี  22 ) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

2.17 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู ท่ี เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ) (สมศ.6.6)                   
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 23) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 17) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.18 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (ระดับ) (สมศ. 6.7) 

2 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

2.19 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.51 
ตัวท่ี 16 ) (ก.พ.ร. 52 ตัวท่ี 16) 

2 - หัวหนาสํานักงาน 
   คณบดี  
 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

2.20 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตร ี
ท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผาน
มา ตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 4.1.3) 

- - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานทะเบียน นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3    
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 

(สกอ. 3.1) 
1 - รองคณบดีฝาย   

  กิจการนักศึกษา        
งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนักศึกษา 

นายสุนทร  วิริยะ 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอ ดค ล อ งกั บคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ขอ งบั ณ ฑิต ท่ี พึ ง
ประสงค (ระดับ)(สกอ. 3.2) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        
 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนักศึกษา 

นายสุนทร  วิริยะ 

3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการ
พัฒนานักศึกษา (สมศ. 6.8) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนักศึกษา 

นายสุนทร  วิริยะ 

4.  การวิจัย   7    
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ขอ)(สกอ.4.1) 
1 - รองคณบดีฝาย 

   วิชาการและวิจัย 
งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ขอ)(สกอ. 4.2) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) (สกอ. 4.3) 
(สมศ. 2.2)(กพร.51 ตัวท่ี  4.2.2 ) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

4.4 เ งินสนับ สนุนงาน วิจัยแล ะงานสร างสรร ค
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท)
(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3) (กพร.51 ตัวท่ี  4.2.2 ) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

4.5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชน
ท้ังในระดับชาติหรือในระดันานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1) (กพร.51
ตัวท่ี  4.2.1 ) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี  4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 )      

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (สมศ. 2.4) (กพร.51 ตัวท่ี  4.2.3 ) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพฒันา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

4.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (สมศ. 2.5) (กพร.51 ตัวท่ี  4.2.3 ) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน 

5.  การบริการวิชาการแกสังคม   10    
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน (ระดับ) (สกอ. 5.1) 
1 - รองคณบดีฝาย 

   วิชาการและวิจัย 
งานบริการ

วิชาการแกสังคม 
ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 

นางสาวสุนารี จันทรเขียว 
5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ี ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปน 
กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.2) 
(สมศ. 3.2)(กพร.51 ตัวท่ี  4.3.3 )   

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.3 รอยล ะขอ งกิจก รรมหรือโ ครงการบ ริกา ร
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
(สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1) (กพร.51 ตัวท่ี  4.3.1 ) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.5 **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ไดรั บก ารย อมรับใ นร ะดับ ชา ติหรื อร ะดั บ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ.5.5) 
(สมศ. 3.5) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 4.3.4)    

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย (ระดับ) (สมศ. 3.3) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.7 **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.8 **รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท) (สมศ. 3.6) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 
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** ตัวบงชี้เฉพาะ 

** ตัวบงชี้เฉพาะ 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

5.9 **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 
(สมศ. 3.7) (ก.พ.ร. 51 ตัวท่ี 4.3.5) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

5.10 จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยท่ีอาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 4.3.2) 

1 - รองคณบดีฝาย 
   วิชาการและวิจัย 

งานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ 
นางสาวสุนารี จันทรเขียว 

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   4    
6.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) (สกอ. 6.1) 
1 - ผูชวยคณบดี         

(นายชัยธวัช  ตุมมะ) 
งานศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6.2 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) (สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.51ตัวท่ี4.4.1) 

1 - ผูชวยคณบดี         
(นายชัยธวัช  ตุมมะ) 

งานศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคา ท่ีใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.1) 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 4.4.3)    

1 - ผูชวยคณบดี         
(นายชัยธวัช  ตุมมะ) 

งานศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเขาร วมโครงการ
หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี  4.4.2) 

1 - ผูชวยคณบดี         
(นายชัยธวัช  ตุมมะ) 

งานศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

7.  การบริหารและการจัดการ   15    
7.1 สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล(ขอ) (สกอ. 7.1)    

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       
 

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

นางนิภา  สัญญานุจิต 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
(ระดับ) (สกอ. 7.2) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

นางนิภา  สัญญานุจิต 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัย
ผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) 
(สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 20) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน 
- ผูชวยคณบดี         
(ผศ.สุมุมาล    หวังวณิชพันธุ) 

ศูนยการจัดการ
ความรูในองคกร 
(KM  Center) คณะ 

ดร.สําเริง  รักซอน 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) (สกอ.7.4) 
(สมศ. 4.2) 

1 - หัวหนาสํานักงาน 
   คณบดี  
 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) (สกอ. 7.5) 
(สมศ. 5.5) 

1 - รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารฯ   
- รองคณบดีฝายกิจการนศ.   

งานทะเบียน นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 

7.6 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง    
ความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
(ระดับ) (สกอ. 7.6) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 14) (ก.พ.ร.52 
ตัวท่ี 13)   

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       
 

งานประชาสัมพันธ นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
นางเพ็ญนภา  ฤกษสําราญ 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ  
นานาชาติ (สกอ. 7.7)   

1 - หัวหนาสํานักงาน 
   คณบดี  
 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

7.8 มีกา รนํา ระบ บบริ หา รคว ามเ สี่ ยงมาใ ชใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) (สกอ. 7.8)    

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

นางนิภา  สัญญานุจิต 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เป า หมา ยข อ งร ะ ดับ อ งค ก รสู ร ะดั บ บุค ค ล 
(ระดับ) (สกอ. 7.9) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน 
- ผูชวยคณบดี         
(ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ)       

งานแผนและ
งบประมาณ 

นางผุสดี  อิ่มตา 

7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/กรรมการบริหาร
สถาบัน/กรรมการประจําคณะ/กลุม สาขา (ขอ) 
(สมศ. 5.1) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 13) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 12) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

นางนิภา  สัญญานุจิต 

7.11 รอยละของอาจารยประจํา ท่ีเขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ประเทศและ ตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

0.5 - หัวหนาสํานักงาน 
   คณบดี  
 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี
ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ  (สมศ. 5.11) 

1 - หัวหนาสํานักงาน 
   คณบดี  
 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 15) (ก.พ.ร.52 
ตัวท่ี 15) 

1 - หัวหนาสํานักงาน 
   คณบดี  
 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐาน ขอมูล 
อุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน 
และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.51 
ตัวท่ี 18) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 14) 

1 - รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารฯ   
- รองคณบดีฝายกิจการนศ.   

งานทะเบียน 
งานบุคลากร 
งานแนะแนว 

นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 
นางมลนิดา  รักนาย 

นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 

7.15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู
ระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 5) 

0.5 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานวิเทศสัมพันธ รศ.นุกูล  ชูทอง 

7.16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการท่ีสรางคุณคา (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 18) 

1 - รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารฯ   
- รองคณบดีฝายกิจการนศ.   

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

นางนิภา  สัญญานุจิต 

8.  การเงินและงบประมาณ   11    
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห

คาใชจายการตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) (สกอ. 8.1) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       
 

งานการเงิน 
งานแผนและงบประมาณ 

นางจันทนา  โชติกรณ 
นางผุสดี  อิ่มตา 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (ระดับ) (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

หัวหนาสํานักงานคณบด ี
งานอาคารสถานท่ีฯ 

นางนิภา  สัญญานุจิต 
วาท่ี ร.ต.เกริกวุฒิ   รังสีปญญา 

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา(บาทตอคน) 
(สมศ. 5.6) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน     

งานการเงิน 
งานพัสดุ 

นางจันทนา  โชติกรณ 
นายมนูญ  คันธประภา 

8.4 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) (รอยละของเกณฑปกติ) (สมศ. 5.7) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานการเงิน นางจันทนา  โชติกรณ 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  
(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานการเงิน นางจันทนา  โชติกรณ 

8.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา       
(บาทตอคน) (สมศ. 5.10) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานแผนและงบประมาณ
งานการเงิน 
งานบุคลากร 

นางผุสดี  อิ่มตา 
นางจันทนา  โชติกรณ 
นางมลนิดา  รักนาย 

8.7 ค า ใ ช จ า ย ท้ั ง ห มด ท่ี ใ ช ใ น ร ะ บ บ ห อ งส มุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา (FTES) (บาทตอคน) (สมศ. 6.9) 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 19) 

1 - รองคณบดีฝาย 
  วิชาการและวิจัย 

งานทะเบียน นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 
 

8.8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณราย    
จายลงทุน (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 10) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 9) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานพัสดุ นายมนูญ  คันธประภา 

8.9 ระดับความสํา เร็จขอ งการดํา เนินการตา ม              
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย                      
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 9) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 8) 

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานการเงิน 
งานอาคารสถานท่ีฯ 

นางจันทนา  โชติกรณ 
วาท่ี ร.ต.เกริกวุฒิ   รังสีปญญา 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ (ตอ) 
ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบงช้ี คา

น้ําหนัก ผูกํากับตัวบงช้ี หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

8.10 ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.
51 ตัวท่ี 11) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 10) 

1 - รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารฯ   
- รองคณบดีฝายกิจการนศ.   

งานทะเบียน 
งานบุคลากร 

งานกิจการนักศึกษา 

นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล 
นางมลนิดา  รักนาย 

นางสาวนิตยา  นวมพรอม
พันธุ 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 12) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 11)                  

1 - รองคณบดีฝาย   
  บริหารและวางแผน       

งานการเงิน 
งานแผนและงบประมาณ

งานพัสดุ 

นางจันทนา  โชติกรณ 
นางผุสดี  อิ่มตา 

นายมนูญ  คันธประภา 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   6    

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ี
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง           
(ระดับ) (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)   

2 - ผูชวยคณบดี         
(ผศ.สุขุมาล     หวังวณิชพันธุ) 

งานประกัน
คุณภาพ 

นายสมชาย  เหลืองสด 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ระดับ)(สกอ. 
9.2) 

2 - รองคณบดีฝาย   
  กิจการนักศึกษา        

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนักศึกษา 

นายสุนทร  วิริยะ 

9.3 ระดับความสํา เร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน(ระดับ)(สกอ.9.3) (สมศ.7.2)                 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 8) (ก.พ.ร.52 ตัวท่ี 7) 

2 - ผูชวยคณบดี         
(ผศ.สุขุมาล     หวังวณิชพันธุ) 

งานประกัน
คุณภาพ 

นายสมชาย  เหลืองสด 

10.  สถานศึกษา 3 ดี (3 D) ตามนโยบายรัฐบาล   -    
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) - - รองคณบดีฝายกิจการนศ.  

- รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารฯ   

งานพัฒนาวินัย ฯ นายพิเชษฐ  ทิมลอยแกว 

10.2 ผลท่ี เกิดกับผู เ รียนตามนโยบาย 3 ดี  (3D)           
มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

- - รองคณบดีฝายกิจการนศ.  
- รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารฯ   

งานพัฒนาวินัย ฯ นายพิเชษฐ  ทิมลอยแกว 

รวม 79  ตัวบงช้ี 100    
  

ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  2552 
หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 

หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหงานประกันคุณภาพ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 

ไมเกิน 14  พฤษภาคม  2553* - ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
- หัวหนาหนวยงานยอย/ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

งานประกันคุณภาพคณะจัดทํา SAR  สงสํานักประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย/กอง ไมเกิน 28 พฤษภาคม  2553* 

- ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี/ 
- หัวหนาหนวยงานยอย/ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน/ 
-  งานประกันคุณภาพของคณะ 

สง  SAR ปการศึกษา 2552 ของคณะใหสํานักประกัน
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ อยางละ 1 เลม  พรอม CD ไมเกิน 30 มิถุนายน  2553 

- งานประกันคุณภาพของคณะ  
- คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 



 

           : SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร                        227                                                                                      เกณฑ สกอ.  

 


