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 ก

คํานํา 
 

เนื่องจากขอกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ซ่ึงผูตรวจประเมินฯจะตองผานการ
อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงคณะผูประเมินประกอบดวย   
 1)  ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ ์ อยูเปนสุข ประธานผูตรวจประเมิน 
 2)  นายสิงหแกว ปอกเท่ิง ผูตรวจประเมิน 
 3)  นางพจนา นูมหันต ผูตรวจประเมิน 
 4)  นางสาวฉันทนา ปาปดถา   ผูตรวจประเมิน 
 5)  นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ ผูตรวจประเมินและเลขานุการ 

คณะผูประเมินฯไดเขาตรวจเยี่ยมและประเมิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ตาม
กําหนดการท่ีแจงลวงหนาคือวันท่ี  16, 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยคณะผูประเมินฯ ไดทําการศึกษาเอกสาร
ตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี  สังเกตและสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยวิธีสุม ทําใหไดเสนอสภาพ
การดําเนินงานจริงของหนวยงาน ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดและจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณฉบับนี้แลว 

คณะผูประเมินไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะผูบริหารและบุคลากรของคณะ         
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการใหขอมูล เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงาน
จริงของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ทําใหการตรวจประเมินเปนไปดวยความเรียบรอยแบบกัลยาณมิตร ซ่ึง
คณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี ้

คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดให
ไวระหวางการตรวจประเมิน และในรายงานฉบับนี้ คงจะเปนประโยชน และมีสวนชวยในการพัฒนา    
คุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงาน ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถสะทอนสภาพจริง                  
ท่ีผูบริหารหนวยงาน   จะนําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 
 
 

                                                                คณะผูประเมินภายในของมทร.พระนคร 
                                                                   โดยประธานผูประเมิน : ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์   อยูเปนสุข 

                                                                           จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
 

สถานที่ตั้ง 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยูเลขท่ี  399  ถนนสามเสน  
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดสิุต  กรุงเทพ  10300 
 
ประวัติของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเดิมไดรับการสถาปนาใหเปน “โรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา” 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา  เพ่ือผลิตครูชางเปนครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  8 กรกฎาคม  2491 โดยเปดรับนักเรียน 3 
แผนก  คือ  แผนกฝกหัดครูมัธยมชางกอสราง  แผนกฝกหัดครูมัธยมการชางสตรี และแผนกฝกหัดครู
มัธยมพาณิชยการ  ตอมาในป พ.ศ. 2492  ไดเปดสอนแผนกฝกหัดครูประถมชางไม  ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง  
ในปถัดมา (พ.ศ. 2493) จึงไดเปดสอนเพ่ิมขึ้นอีก  2 แผนก  คือ  แผนกฝกหัดครูมัธยมชางตัดเส้ือ  และ
แผนกฝกหัดครูประถมชางสตร ี

ในป พ.ศ.2504 ไดยกฐานะขึ้นเปน “วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา”โดยเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ฝกหัดครูอาชีวศึกษา (ปม.อ.) รับผูจบหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาตอนปลาย                   
(ม.9 สายอาชีพ)  มีแผนกตาง ๆ ท้ังหมด  7 แผนก ไดแก แผนกชางไมครุภัณฑ  แผนกชางกอสราง  แผนก
ชางไฟฟา  แผนกชางวิทยุและโทรคมนาคม  แผนกชางกลโรงงาน  แผนกชางเช่ือมและโลหะแผน  และ
แผนกชางยนต 

ป พ.ศ. 2518  ไดเปล่ียนช่ือเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาและวจิัย  ผลิตครูอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับต่ํากวาปริญญาตรี และ
ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง (ประกาศนีบัตรบัณฑิต)  โดยเทียบเทากรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตอมาในป พ.ศ. 2532  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับพระราชทานนามใหมจาก  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เปน  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  และเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2548  
นับเปน พระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลสูงสุดแกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พระราชบัญญัติ
นี้มีผลใหเกิดเปน  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  

 : วิสัยทัศน (Vision) 
           “ คณะจะเปนเลิศในการผลิตและพัฒนาครูชางอุตสาหกรรม  ท่ีมีความรู มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ           

ช้ันสูง  เปนท่ียอมรับของสังคมและสถานประกอบการ ” 
 
: ปรัชญา     

“พัฒนาบัณฑิตครูชางวิชาชีพช้ันสูง ท่ีมีความรูความสามารถท้ังทางดานการสอนและวิชาชีพ         
สูสังคม” 

 
:  ปณิธาน 

“มุงม่ันเปนผูนําในการจัดการศึกษาดานครูชางอุตสาหกรรมใหมีความรู  ความสามารถ  และ
คุณธรรม  เปนท่ียอมรับในสังคม” 

 
: พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม  เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต         
ภาคบริการและชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพ่ือเสริมสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพ  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม 
 
: เปาประสงค (Goals) 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 
2. สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางดานครุศาสตรอุตสากรรม 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
อัตลักษณ 

สรางบัณฑิต “พรอมทํางาน”  สรางอาจารยท่ีมีขีดความสามารถในการสอน และวิจัย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน (ภาพรวม) 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา ผลการประเมิน
คุณภาพ ภายในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีผลประเมินอยูในระดับดีมาก 2 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และ
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับดี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ ระดับพอใช 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 2 การเรียนการ
สอน  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม    
 มุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญ พบวา มีผลประเมินอยูในระดับดีมาก 2 ดาน ไดแก                
ดานกระบวนการ และดานการเงิน 
 
จุดเดน  

1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีด ี
2 คุณภาพบัณฑิตของคณะเปนท่ียอมรับของผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
3 มีกิจกรรมในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
4 มีระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณตามแผนอยางตอเนื่อง 
5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสามารถรองรับระบบประกันคุณภาพภายนอกท้ัง สกอ. ,สมศ. และ

ก.พ.ร.ไดครบถวน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงและมี

ความสอดคลองกับการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยาง
ตอเนื่อง 

2. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมาเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (action plan) โดยการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน และปรับปรุงกลยทุธของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

3. ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ใหครบตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการพัฒนาและดูแล
กระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสงผลตอการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีตามท่ีไดกําหนดไว 

4. การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
5. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา ควรใหเปนไปตามเกณฑฐานของ สกอ. 
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6.  ไมมีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
7. ควรนําผลการประเมินในทุกกิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป  
8. ควรสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายในและภายนอก เพ่ิมขึ้น 
9. ควรสนับสนุนการจดสิทธิบัตรของผลงานวิจัย 

10. ควรมีการติดตามผลการนําความรูจากการบริการวิชาการไปใช 
11. สงเสริมใหอาจารยไปประกวดผลงานทางวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
12. จัดทําระบบบริหารความเส่ียงใหครบทุกดาน 
13. ควรมีการสรุปรายงานการใชทรัพยากรรวมกัน 
14. พัฒนาและสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายนอกคณะ 
15. ควรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีด ีเพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 

  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
(เรียงตามลําดับความเรงดวนจากมากไปนอย  และกําหนดชวงเวลาในการพัฒนาคุณภาพ) 

1. จัดใหมีการอบรมการเขียนรายงานการประเมินผลคุณภาพภายใน 
2. จัดใหมีการประชุมเพ่ีอทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
3. จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แผนระยะส้ัน  แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว 
4. ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  รายไตรมาส 
5. ควรมีการบริหารจัดการเชิงรุกโดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
6. ควรสงเสริมใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัด

ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
7. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
8. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยจัดทําผลงานวิชาการใหมากขึ้น 
9. คณะควรสนับสนุนในการสงผลงานของอาจารย   นักศึกษาเขาประกวดในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

10. สนับสนุนใหมีการนําผลการประเมินทุกโครงการเขาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงโครงการ 
11. จัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก และประชาสัมพันธใหกับบุคลากร 
12. สนับสนุนใหนักวิจัยรวมมือกับองคกรภายในและภายนอก รวมท้ังจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย 
13. ประเมินผลโครงการการบริการวิชาการตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด 
14. สนับสนุนและติดตาม การบูรณาการความรู จากการบริการวิชาการกับงานการเรียนการสอนงานอ่ืนๆ 
15. เพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น เพ่ือตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 D  

ในอนาคต 
16. จัดทําการบริหารความเส่ียงใหครบท้ัง 4 ดาน 
17. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการนําความคิดเห็นของคนท่ัวไป ไปใชในการบริหารงาน 
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18. สรุปการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือการเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณ 
19. การรายงานสรุปแนวทางแกไขสนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะฯ  

(Improvement plan) ผูบริหาร (ท้ัง 3 ฝาย) ควรมีสวนรวมในการรายงาน 
20. ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีควรทํางานจริง ๆ และคําส่ังแตงตั้งควรระบุหนาท่ีใหชัดเจน 
21. จัดทําระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายนอกคณะ 
22. จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมุงสูความเปนเลิศ 

  
  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานในอนาคต 
 พัฒนาบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ใหมีความเขาใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จนสามารถปฎิบัติไดอยางครบถวน รวมถึงการเขียนรายงานผลการประเมิน
คุณภาพตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละองคประกอบของผูตรวจฯ 

องคประกอบ คะแนน 
(เต็ม 3) 

ผลการประเมิน* 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2.50 ดี 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน 2.0 พอใช 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2.50 ดี 
องคประกอบท่ี 4   การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 2.00 พอใช 
องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 2.00 พอใช 
องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 3.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 7   การบริหารจัดการ 2.11 ดี 
องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.67 ดีมาก 

ผลการประเมิน 2.20 ด ี
ประเมินเปน  ยังไมไดคุณภาพ  พอใช  ดี  หรือ ดีมาก  ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ทายตาราง ป. 4 ข 
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บทนํา 
 

สรุปขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 
     
ประวัติของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเดิมไดรับการสถาปนาใหเปน “โรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา” 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา  เพ่ือผลิตครูชางเปนครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  8 กรกฎาคม 2491 โดยเปดรับนักเรียน          
3 แผนก  คือ  แผนกฝกหัดครูมัธยมชางกอสราง  แผนกฝกหัดครูมัธยมการชางสตรี และแผนกฝกหัดครู
มัธยมพาณิชยการ  ตอมาในป พ.ศ. 2492  ไดเปดสอนแผนกฝกหัดครูประถมชางไม  ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง  
ในปถัดมา (พ.ศ. 2493) จึงไดเปดสอนเพ่ิมขึ้นอีก  2 แผนก  คือ  แผนกฝกหัดครูมัธยมชางตัดเส้ือ  และ
แผนกฝกหัดครูประถมชางสตร ี

ในป พ.ศ.2504 ไดยกฐานะขึ้นเปน “วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา”โดยเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ฝกหัดครูอาชีวศึกษา (ปม.อ.) รับผูจบหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาตอนปลาย                   
(ม.9 สายอาชีพ)  มีแผนกตาง ๆ ท้ังหมด  7  แผนก ไดแก แผนกชางไมครุภัณฑ  แผนกชางกอสราง  
แผนกชางไฟฟา  แผนกชางวิทยุและโทรคมนาคม  แผนกชางกลโรงงาน  แผนกชางเช่ือมและโลหะแผน  
และแผนกชางยนต 

ป พ.ศ. 2518  ไดเปล่ียนช่ือเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย  ผลิตครูอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  และ
ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง (ประกาศนีบัตรบัณฑิต)  โดยเทียบเทากรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตอมาในป พ.ศ. 2532  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับพระราชทานนามใหมจาก  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เปน  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  และเม่ือวันท่ี  8  มกราคม  2548  
นับเปน  พระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลสูงสุดแกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พระบาทสมเด็จ          
พระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระราชบัญญัตินี้มีผลใหเกิดเปน  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
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แผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงงานภายในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

งานบริหารและวางแผน งานกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีทุกฝาย 

-  สารบรรณ 
-  บุคลากร 
-  อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
-  ประชาสัมพันธ 
-  เอกสารการพิมพ 
-  การเงิน 
-  การบัญชี 
-  พัสดุ 
-  แผนงานและงบประมาณ 
-  ติดตามประเมินผล 
 

สํานักงานคณบดี 

-  วิจัยและพัฒนา 
-  บริการวิชาการแกสังคม 
-  หลักสูตร 
-  ทะเบียน 
-  วิเทศสัมพันธ 
-  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
-  ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  สหกิจศึกษา 
-  การจัดการความรู (KM) 

-  วิชาทหาร 
-  พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
-  ศิลปวัฒนธรรม 
-  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
-  แนะแนว 
-  สวัสดิการและสุขภาพพลานามัย 
-  กิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา 
-  กีฬา 

งานบริการวิชาการและวิจัย 
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สถานที่ตั้ง 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยูเลขท่ี 399  ถนนสามเสน  
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300 

แผนที่ตั้ง 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 : วิสัยทัศน (Vision) 
           “ คณะจะเปนเลิศในการผลิตและพัฒนาครูชางอุตสาหกรรม  ท่ีมีความรู มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ           

ช้ันสูง  เปนท่ียอมรับของสังคมและสถานประกอบการ ” 
 
: ปรัชญา     

“พัฒนาบัณฑิตครูชางวิชาชีพช้ันสูง  ท่ีมีความรูความสามารถท้ังทางดานการสอนและวิชาชีพ สูสังคม” 
 
:  ปณิธาน 

“มุงม่ันเปนผูนําในการจัดการศึกษาดานครูชางอุตสาหกรรมใหมีความรู  ความสามารถ  และคุณธรรม  
เปนท่ียอมรับในสังคม” 

 
: พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

2.     สรางงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม  เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต         ภาค
บริการและชุมชน 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม  เพ่ือเสริมสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม 
 
: เปาประสงค (Goals) 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 
2.  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางดานครุศาสตรอุตสากรรม 
3.  ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
5.  สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
อัตลักษณ 
สรางบัณฑิต “พรอมทํางาน”  สรางอาจารยท่ีมีขีดความสามารถในการสอน และวิจัย 
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การวิเคราะหสถานภาพ  
  วิเคราะหหนวยงาน  โดยใช   SWOT  ANALYSIS 
  สภาวการณปจจุบันของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT  Analysis) เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก ท่ีสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของ “ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ” โดยการแบงการวิเคราะหออกเปน 2  สวน   
ดังนี้ 

- การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 
 - การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 
  การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 
  เปนการศึกษาองคประกอบภายในของ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท่ีสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อันจะเปนการบงบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน 
(Weakness) โดยวิเคราะหจากปจจัยหลัก คือ ดานโครงสรางการบริหาร/การจัดการ  ดานการศึกษา  ดานบุคลากร   
ดานการจัดการ แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณ  โดยมีผลวิเคราะห  ดังนี้ 

 
ตารางแสดงการวิเคราะหหนวยงานโดยใช  SWOT ANALYSIS 

 

จุดออน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 
1. จํานวนอาจารย ท่ีมีคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการของคณะครุศาสตรฯ ยังไมเปนตาม
เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนด 

2. นักศึกษาบางสาขาวิชามีพ้ืนฐานความรูไม
เหมาะสม เชน นักศึกษาดานวิศวกรรมมีพ้ืน
ฐานความรูดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรนอย 

3. การใชปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ  ผูใชขาดความ
ตระหนักในการชวยกันดูแลรักษาและประหยัด
พลังงานและตนทุนของคณะฯ 

4. อาจารยประจํายังขาดการบริหารเวลาเพ่ือให
สอดคลองกับภาระงานดานการเรียนการสอน  
ดานการวิจัย  ดานการวิจัย  ดานการบริการทาง
วิชาการสูสังคม ทําใหอาจารยมุงเนนเรื่องการ
เรียนการสอนมากกวาการวิจัยและการใหบริการ
ทางวิชาการสูสังคม 

1. บุคลากรของคณะฯ มีวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย
เดียวกันทําใหการบริหารจัดการและการมุงสูเปาหมาย
เปนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดําเนินการได
รวดเร็ว 

2. มีหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตครูชางสายครุศาสตรอุตสาหกรรม
ท่ีมีคุณภาพสามารถสรางความพึงพอใจใหนายจาง
และผูใชบัณฑิต 

3. หลักสูตรท่ีเปดสอนขอคณะฯ มุงเนนใหผูเรียนมีการ
ปฏิบัติการ และเสริมสรางประสบการณจริงทําให
หลักสูตรเปนท่ียอมรับแกสถานประกอบการท่ัวไป 

4. มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับนักศึกษาในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีหลากหลาย  เปนการ
สงเสริม พัฒนา ปลูกฝงจิตสํานึกใหกับนักศึกษา ทํา
ใหนักศึกษาไดรับการยอมรับจากนายจางและผูใช
บัณฑิต 
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จุดออน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 
5.  คณาจารยท่ีมีประสบการณงานวิจัยยังมีนอย  

และไมมีการกระจายตัวในทุกสาขาวิชาท่ีเปด
สอนทําใหขาดผูช้ีนําในการสรางงานวิจัย 

6.  การขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ดานการวิจัยยังมีนอย เนื่องจากอาจารยขาด
ประสบการณดานการวิจัย 

7.  คณาจารย  เจาหนาท่ี  และนักศึกษาบางสวน
ไมใหความสําคัญกับกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาเทาท่ีควร 

8 .  ข า ดร ะบ บ กา ร จัด กา ร ขอ มู ลท่ี เป น ระ บ บ  
ตลอดจนขาดการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลดวยการใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ชวยในการเช่ือมโยงขอมูล 

5. มีการสงเสริมใหคณาจารยจัดทํางานวิจัยท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น ท้ังงานวิจัยเต็มรูปแบบและวิจัยเอกสารเพ่ือ
ตอบสนองพันธกิจของคณะฯ 

6. มีโครงการความรวมมือและใหความชวยเหลือตอ
สังคมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยคณะฯ มี
นโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน 

7. มีการกระจายอํานาจทางการบริหารจัดการเพ่ือลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมท้ังกําหนดอํานาจ
หนาท่ีและขอบขายงานชัดเจนทําใหการบริหาร
จัดการคณะฯ มีความคลองตัว 

 

 
    การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 

การศึกษาสถานภาพสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการของ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  เพ่ือทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนโอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threat) 
ในการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threat) 
1 หนวยงานหลักของประเทศท่ีรับผิดชอบ

การศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนดภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาไวอยางชัดเจน  คือ การ
เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ
สูสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทําให
เกิดความเปนเอกภาพในการดําเนินงาน 

2.  มีองคประกอบมาตรฐานคุณภาพและดัชนีบงช้ี
ท่ีสํานักงาน สมศ.กําหนดเปนกรอบและแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

1. ภารกิจหลักของคณะ ฯ  มีมากถึง  4 ดาน  คือ ดาน
การเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการทาง
วิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทํา
ใหการดําเนินงานไมสมบูรณครบทุกดานเนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอย 

2. การตัดสินใจในการวางแผนและการลงทุนบางสวน
อยูเหนือการควบคุมของคณะฯ 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threat) 
3. สกอ.กําหนดนโยบายและแผนงานในการ

สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยเ พ่ือใหเกิด
ประโยชนในการสรางองคความรูใหม การ
พัฒนา การ เรี ย นกา รสอน และ การ พัฒน า
ประเทศ 

4. ค ณ ะ ฯ มี ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาโท  
ทําใหเปนโอกาสในการเผยแพรช่ือเสียงของ
คณะฯ 

5.  การเล่ือนฐานะจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย
ส ง ผ ล ใ ห ค ว า ม ต อ ง ก า ร เ ข า ศึ ก ษ า ต อ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและมีอิสระในการ
บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 

6. นโยบายของรัฐท่ีใหความสําคัญกับการศึกษา
การเรียนฟรี15ป  ทุนกูยืมระดับอุดมศึกษา 
สงผลใหเกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษา 
ทองถ่ิน และคณะฯ มากขึ้น 

7. คณะฯ ไดรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.  
และคณะกรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัย
จึงมีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาสงผลดี
ตอการกระตุนและเรงรัดการประกันคุณภาพ 

8.  สถานท่ีตั้งของคณะฯ  ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพฯ  
จึงมีทําเลท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาท้ังภาค
ปกติและภาคสมทบ 

3. มี ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี เ ป ด ส อ น ใ น ห ลั ก สู ต ร
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเปดสอนทําใหคณะฯ มีคู
แขงขัน 

 
 
4. สภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวนสงผลใหนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในบางสาขาหางานไดยากขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issues) เปาประสงค(Goals) 

1.  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

       

1.1 เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางดานครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 

2.  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2.1  ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

3.  สรางและถายทอดองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชิงบูรณาการ
ท่ีไดมาตรฐาน 

3.1 สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือการ
แขงขันในระดับชาติและ  นานาชาต ิ

 
เปาประสงคและกลยุทธ 

เปาประสงค(Goals) กลยุทธ(Strategies) 
1.  เปนแหลงการศึกษาด านวิชาชีพและ

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเขมแข็งและได
มาตรฐานสากล 

1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 

2.  สรางความเข็มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ
ทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณคา 

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยัดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 ใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.1  สนับสนุนและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและรักษา

ส่ิงแวดลอม 
5.  สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ

เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและนานาชาต ิ
5.1 พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม / ส่ิงประดิษฐเชิงบูรณาการ  

เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
5.2 เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
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กลยุทธ / มาตรการ 
กลยุทธ(Strategies) กลวิธ/ีมาตรการ 

1. บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 1.1  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ สังคม
ท้ังระดับ ป.โท  ป.ตรี  ป.บัณฑิต หลักสูตรระยะส้ัน 

1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทํา 
1.3 พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน 
1.4 จัดการเรียนการสอน e - learning 
1.5 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ 

2.  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 2.1  จัดตั้งศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ
การศึกษา  คนควาและวิจัย 

2.2  พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเนนมาตรฐานสากล 
3.  บริหารจัดการเชิงรุก 3.1  สรางเครือขายฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

3.2 พัฒนาผูบริหารสายเลือกใหม 
3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานสูการเปล่ียนแปลง 
3.4 ประชาสัมพันธคณะฯ เชิงรุก 
3.5 พัฒนาระบบส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 
3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
3.7 หารายไดจากสินทรัพยและองคความรูท่ีบุคลากรมีอยู 

4.  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปน 
     ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา 

4.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ 
4.2 สรางความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีพ 
4.3 ใหความรูความเขาใจและการยอมรับในเรื่องการยึดม่ัน

ประกอบคุณงามความดีในการเรียน การทํางานและการ
ดํารงชีพ 

4.4 สนับสนุนสงเสริมการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท้ังกายและใจ 
4.5 แลกเปล่ียนเรียนรูนักศึกษาและบุคลากรดานการ 
4.6 พัฒนานักศึกษากับอารยประเทศ 
4.7 ทําความรวมมือกับสถานศึกษา  สถานประกอบการท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 
4.8 สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาองคกรและชมรมนักศึกษา

ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ(Strategies) กลวิธ/ีมาตรการ 
 
      
 
 
 

4.9 สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาและองคกรของ สม 
คมศิษยเกา 

4.10 สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาองคกรและชมรม  
นักศึกษาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

4.11  สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาและ องคกรของ  
        สมคมศิษยเกา 

5 .  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ลา ก ร ท า ง   
การศึกษาทุกระดับ 

      

5.1 ปลูกจิตสํานึกและการทํางานรวมกัน 
5.2 สรางเครือขายความรวมมือ 
5.3 สรางเสริมสุขภาวะท่ีดีใหกับบุคลากร 
5.4 จัดทํา Training Roadmap สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
6.  ใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีคุณภาพ     
     โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 ฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสราง
อาชีพใหมใหแกชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกจิพอเพียง 

6.2 ผลิ ต ส่ือก าร สอน ใน วิช า ชีพ ท้ัง ภา คภ า ษา ไท ยแ ละ
ภาษาอังกฤษ 

7. สนับสนุนและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม  
     และรักษาส่ิงแวดลอม 

7.1 จัดกิจกรรมดานอนุรักษส่ิงแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม
รวมกับชุมชน 

7.2 ศึกษาคนควาผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.3 บูรณาการการอนุรักษสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส่ิงแวดลอมในการจัดการศึกษาและใหบริการวิชาการ 
7.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 
7.5 สรางโอกาสเปดเวทีใหนักศึกษาไดแสดงออกไดนําเสนอ

งานดานศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 
8.  พัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม /ส่ิงประดิษฐ  
     เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 

8.1 สรางเครือขายงานวิจัย 
8.2 พัฒนาตนกลาวิจัย 
8.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 

9.  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความ
เปนเลิศ 

9.1  จัดตั้งหนวยงานเพ่ือประสานงานกับศูนยประสานวาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเผยแพรงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอม 
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ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

โดยดําเนินงานเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  คือ 
1. งานจัดการศึกษา 
2. งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม 
3. งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

โดยยึดแนวดําเนินงานตามปรัชญา, วิสัยทัศน, ภารกิจ, เปาหมายและกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยฯ 
และของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 
การจัดการศึกษา  

ยึดแนวปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี ้
เทคโนโลยีสรางคุณคา   การศึกษาสรางคน   สูสากลดวยปญญา  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนา

บุคคล ใหมีความเช่ียวชาญเชิงปฏิบัติการ มีความจัดเจนทางวิชาการ และคุณสมบัติท่ีจําเปนตามลักษณะ
อาชีพ พรอมท่ีจะทํางาน และสามารถปรับปรุงตนเองใหกาวหนาทันตอวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมท้ัง 
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความประณีต  ความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม หนาท่ีความ
รับผิดชอบทางสังคม  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และระดับปริญญาโท 
มีรายละเอียดหลักสูตร /คณะ /สาขาวิชา ท่ีเปดสอน  ดังตารางท่ี 1-1 
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ตารางที ่ 1-1 แสดงการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จําแนกตามระดับการศึกษาแผนกวิชา/สาขาวิชา       
ปการศึกษา 2552 

                        
คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรร ม

บัณฑิต (ค.อ.บ.) 
วิศวกรรมเครื่องกล (ใหม 2550) 5  ป 
วิศวกรรมไฟฟา (ใหม 2550) 5  ป 
วิศวกรรมโยธา (ใหม 2550) 5 ป 

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
บัณฑิต (ค.อ.บ.) 
 

วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
วิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
วิศวกรรมโยธา (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(ป.บัณฑิต) 

สาขาวิชาชีพครู 1  ป 

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาบัณฑิต 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2  ป 

                        

 
อางอิง : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/งานหลักสูตรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม              ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2553 
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บุคลากร 
อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา จํานวนทั้งส้ิน   48   คน (ลาศึกษาตอ   8    คน/ ปฏิบัติงานจริง 40  คน) 

-  อาจารยผูสอน จํานวนท้ังส้ิน   48  คน  (ลาศึกษาตอ   8  คน/ปฏิบัติงานจริง   40  คน) 
-  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ   40  คน 
-  พนักงานมหาวิทยาลัย   6  คน 
-  พนักงานราชการ  2  คน 
-  ลูกจางช่ัวคราว   -  คน 
-  อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท   -  คน 

อัตราสวนวุฒิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ตํ่ากวาปริญญาตรี (ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ) 
เปน  8.33 : 66.67 : 25 : 0 

อัตราสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย  เปน 68.75 : 29.17 :  2.08 : 0 
  
ตารางที่ 1 - 2   แสดงขอมูลอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการและคณะ 
 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดสวนวุฒ ิ
การศึกษา 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดสวน 
ตําแหนงวิชาการ 

ลาศึกษาตอ 
(คน) 

รวม ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ตํ่ากวา 
ปริญญา 

ตรี 

ปริญญาเอก : 
ปริญญาโท : 
ปริญญาตร ี

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. อาจารย : 
ผศ. : รศ. 

ใน 
ประเทศ 

ตาง 
ประเทศ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ขาราชการ 40 4 26 10 - 10.00 : 65.00 : 25.00 40 25 14 1 - 62.50 : 35.00 : 2.50 5 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 - 6 - - 0 : 100.00 : 0 6 6 - - - 100.00 : 0 : 0 1 - 
พนักงานราชการ 2 - - 2 - 0 : 0 : 100.00 2 2 - - - 100.00 : 0 : 0 - - 
ลูกจางชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 48 4 32 12 - 8.33 : 66.67 : 25.00 : 0 48 33 14 1 - 68.75 : 29.17 : 2.08 : 0 6 2 
 
อางอิง : งานบุคลากร/ฝายบริหารและวางแผน                                         ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2553 

 
บุคลากรสายสนับสนุน   

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงสนับสนุน   3  คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย   1  คน 
พนักงานราชการ   1  คน 
ลูกจางประจํา   14  คน 
ลูกจางช่ัวคราว   16  คน 
รวมทั้งส้ิน   35  คน 
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ตารางที่ 1 - 3 (ก)  ตารางสรุปแสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉล่ีย  และประสบการณในการทํางานเฉล่ีย        
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา (คน) 

อายุเฉล่ีย 
(ป) 

อายุราชการ/ 
ประสบการณในการทํางาน

เฉล่ีย (ป) 
ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ 1 2 - - 49.33 18.33 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 - - 39.00 1.00 
พนักงานราชการ - 1 - - 36.00 0.00 
ลูกจางประจํา 12 2 - - 50.93 25.00 
ลูกจางช่ัวคราว 9 7 - - 33.63 2.88 

รวม 22 13 - - 41.78 9.44 
 

ตารางที่ 1 - 3 (ข)  ตารางแสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉล่ีย  และประสบการณในการทํางานเฉล่ีย 
 

หนวยงาน/ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉล่ีย 

(ป) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ 

(ป) 
ตํ่ากวา 
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม               
 ขาราชการ 1 2 - - 3 49.33 18.33 
 พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 - - 1 39.00 1.00 
 พนักงานราชการ - 1 - - 1 36.00 - 
 ลูกจางประจํา 12 2 - - 14 50.93 25.00 
 ลูกจางช่ัวคราว 9 7 - - 16 33.63 2.88 

รวม 22 13 - - 35 41.78 9.44 
 

อางอิง : งานบุคลากร/ฝายบริหารและวางแผน                                                     ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2553 
 

นักศึกษา    
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด  1,040  คน  
อาจารยผูสอนจํานวนท้ังส้ิน   48  คน  (ลาศึกษาตอ   8  คน / ปฏิบัติราชการจริง   40  คน) 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   942.85  คน    
อัตราสวน อาจารย (คน) : นักศึกษา (คน)โดยรวม  =  40  :  1,040   =  1 :  26 
อัตราสวน อาจารยประจําเก็บเวลาเทียบเทา (FTEI) : FTES   =   40  :  942.85  =  1 :  23.5712 

 
อางอิง : งานทะเบียน/ฝายวิชาการและวิจัย                               ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553   
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อาคาร สถานที ่
ตารางการใชพ้ืนที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวนอาคารสถานที่จําแนกตามประเภทดังนี ้

 
อาคาร จํานวน 

อาคารเรียน 4  หลัง 
อาคารประกอบรวม  
    -  อาคาร 1  (ตึกอํานวยการ  ช้ัน 2,3) 1  หลัง 
    -  อาคาร 3  (อาคารฝกปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา + 1  หลัง 
                        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส )  
    -  อาคาร 4  (อาคารเรียนรวม) (บางสวน ช้ัน 5,6) 1  หลัง 
    -  อาคาร 6  (อาคารฝกปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ + 1  หลัง 
                        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  + สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)  
    -  บานพักขาราชการ 6  หอง 
    -  บานพักเจาหนาท่ี  (คณะครุศาสตรฯ 5  หอง  +  คณะส่ือสารฯ 3 หอง) 1  หลัง 
    -  หองปฏิบัติการ (LAB) 10  หอง 
    -  หองรียน/หองปฏิบัติการ 20  หอง 
    -  รานคา (อาหารและเครื่องดื่ม) 5  หอง 
    -  หองน้ํา  21  หอง 
    -  หอประชุม  (ลาน D- Hall )  เนื้อท่ี 324  ตรม. 1  หลัง 

 
อางอิง : งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
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ครุภัณฑ 
ตารางที่ 1 - 4  ตารางแสดงจํานวนครุภัณฑ  (รายละเอียดดูไดจากบัญชีครุภัณฑ) 

ลําดับที่ ประเภท/สาขาวิชา จํานวนตามมาตรฐาน 
(จํานวนที่ควรจะมี) 

มีอยู ตองการเพิ่ม 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    
 1. เครื่องทดสอบหาความโกงของคาน 1  เครื่อง 1  เครื่อง - 
 2. ชุดทดลองเครื่องยนตวัฏจักรสเตอรลิง  1  เครื่อง - 
 3. ชุดทดสอบแรงบิดใน  1 ชุด   1  เครื่อง - 
 4. ชุดทดสอบพัดลมแบบหอยโขง ยี่หอ ESSOM  1  ชุด - 
     แบบ MP111 พรอมโตะวางและตูเก็บอุปกรณ    
 5. ชุดทดสอบปมน้ําแบบหอยโขง  ยี่หอ ESSOM  1  ชุด - 
     แบบ HP110  พรอมโตะวางและตูเก็บอุปกรณ    

 6. เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ  ยี่หอ  FUTURE     
    TECH  แบบ DIGITAL  ROCKWELL   JAPAN 

 1  เครื่อง - 

 7. ชุดทดลองสมดุลยพลังงานกล และความรอน  1  ชุด - 
     /1 ประกอบดวยตูเหล็ก/ 2 โตะ / 3    
 8. ชุดทดลองหาคาความรอนของกาซแบบการไหลคงท่ี / 1  1  ชุด - 
 9. ชุดทดสอบแรงกระแทก  1  ชุด - 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา    
 1. ชุดทดลองการทดสอบเชิงวิเคราะหวงจรไฟฟา  1  ชุด 1  ชุด 
     และเครือขาย  จํานวน 8 ชุด    
 2. วัตตมิเตอร  ชนิด 1 เฟส  3  ตัว - 
 3. ชุดคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรตัดตอภาพ  1  ชุด - 
 4. ชุดทดลองและทดสอบเชิงวเิคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง  1  ชุด 1  ชุด 
 5. โตะปฏิบัติงานทางไฟฟาขนาด 0.80 x 2.40 x  0.80 ม.  5  ตัว - 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส    
 1. ชุดทดสอบและวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  1  ชุด - 
 2. เครื่องจายไฟหลายขนาด ยี่หอ GOODWILL รุน GPS 030 P  6  เครื่อง - 
 3. ดิจิตอลมิเตอรแบบมือถือ TEKTRONIX รุน DMM 157     6  ตัว - 

 
4. เครื่องสรางสัญญาณหลายรูปแบบ ยี่หอ  TEKTRONIX    
    รุน CFG 523 

 
6  เครื่อง - 

 5. ชุดทดลองระบบสื่อสาร  1  ชุด - 
 6. ชุดทดลองเทคโนโลยีไมโครเวฟ  1  ชุด - 
 7. ชุดฝกปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร  1  ระบบ - 
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ลําดับที่ ประเภท/สาขาวิชา จํานวนตามมาตรฐาน 
(จํานวนที่ควรจะมี) 

มีอยู ตองการเพิ่ม 

4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
 1. หองปฏิบัติการชลศาสตร  1  ชุด  

5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
 1. เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค /1แบบเคลื่อนท่ี / 2  เครื่อง 1  เครื่อง 1  เครื่อง 
     2 กลอง พิมพสติกเกอร /3     
 2. ชุดทดสอบกําลังวัสดุขนาด 150 กิโลนิวตัน - 1  ชุด - 
 3. เครื่องตรวจสอบรอยราวดวยคลื่นเสียงความถี่สูง 2  เครื่อง 1  เครื่อง 1  เครื่อง 

6 สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร    
 1. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 3 VGA ขนาด 1100    1  ชุด - 
     Ansi  Lumens    
 2. เกาอี้สําหรับเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร  40  ตัว - 
 3. โตะวางคอมพิวเตอร  40  ตัว - 
 4. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ  1  ชุด - 

7 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
 1. ชุดหองปฎิบัติการพิสิกส 2  1  ชุด - 
 2. ชุดปฏิบัติการเคมี  1  ชุด - 

8 สาขาวิชาเทคนิคศึกษา    
 1. ชุดอุปกรณหองฝกปฏิบัติการสอนวิชาชีพระบบมัลติมีเดีย  1  ระบบ  
 2. ชุดปฏิบัติการสื่อสารการประชุมรวม  1  ระบบ  

9 แผนกเทคโนโลยีทางการศึกษา    
 1. กลองถายวีดีโอ  ยี่หอ  PANASONIC  1  กลอง  
 2. ชุดอุปกรณหองประชุม  1  ชุด  
 3. เครื่องตัดสติกเกอร  Roland รุน CX-24พรอมโตะ  1  เครื่อง  
 4. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ  ยี่หอ 3 M รุน 1708  5  เครื่อง  
 5. เครื่องฉายสไลดแบบถาดกลมแนวนอน  ยี่หอ KODAK      
     รุน EXTAPRO 320 พรอมเลนสฉายขนาด 85 มม.  2  เครื่อง  
 6. เทปซิงคโครไนซ แบบดีสโซลวยี่หอ CALIFONEรุน 5275 AV  1  เครื่อง  

 7. จอรับภาพแขวง (มือดึง) ยี่หอ DELITE รุน  CLASSRITE 
    ขนาด 175 X 175 ซม. 

 2  จอ  

 
หมายเหตุ    รายละเอียดดูไดจากบัญชีครุภัณฑ  (เฉพาะท่ีใชงานได)      อางอิง : งานพัสดุ / ฝายบริหารและวางแผน    
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งบประมาณ  
งบประมาณประจําป   ปปจจุบันไดรับงบประมาณมากกวาปท่ีแลวโดยเฉพาะงบลงทุน คือ คาครุภัณฑ และ 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีไมไดรับเลยคือ คาจางช่ัวคราว รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 1 - 5  แสดงงบประมาณประจําปของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  และ พ.ศ. 2552  จําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 
ปงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2551 
(ปที่แลว) 

ป พ.ศ. 2552  (ปปจจบุัน) 
จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 21,260,582.60 18,518,500.00 19,763,226.90 
เงินเดือน 18,240,905.47 15,490,200.00 16,710,685.70 
คาจางประจํา 2,747,117.13 2,749,100.00 2,770,681.20 
คาจางชั่วคราว  - - - 
พนักงานราชการ 272,560.00 279,200.00 281,860.00 
งบดําเนินงาน 8,376,086.48 4,087,800.00 6,240,050.68 
คาตอบแทน   คาใชสอยและคาวัสดุ 5,725,342.47 4,087,800.00 4,215,812.92 
คาสาธารณูปโภค 2,650,744.01 - 2,024,237.73 
งบลงทุน 42,658,000.00 57,800,000.00 - 
คาครุภัณฑ   3,994,000.00 7,800,000.00 - 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 38,664,000.00 50,000,000.00 - 
รายจายอื่น  7,253,723.91 4,675,000.00 947,736.05 
งบเงินอุดหนุน  1,024,221.88 898,510.00 977,757.00 

รวมท้ังสิ้น 80,572,614.87 85,979,810.00 27,928,770.63 
คาเสื่อมราคา 11,515,659.86 - 13,714,681.98 

รวมคาเสื่อมราคา 11,515,659.86 - 13,714,681.98 
งบดําเนินการท้ังสิ้น (หักงบลงทุน) 49,430,274.73 28,179,810.00 41,643,452.61 

 หมายเหต ุ - ยอดจัดสรรเปนยอดท่ีไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหวางป)  ยังไมมีการโอนเปล่ียนแปลงระหวางป 
              - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม 
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งบประมาณผลประโยชน   เปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรใหกับหนวยงานในสังกัด โดย
เบิกจายตามปงบประมาณ พ.ศ 2551  และ พ.ศ. 2552  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวในตาราง ตอไปนี้  
 

ตารางที่ 1 - 6  แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551  และ ป พ.ศ. 2552  
        จําแนกประเภทรายจาย ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประเภทรายจาย 
ปงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2551 
(ปที่แลว) 

ป พ.ศ. 2552  (ปปจจุบัน) 
จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 1,692,727.74 2,282,760.00 1,581,240.00 
เงินเดือน - - - 
คาจางประจํา - - - 
คาจางชั่วคราว 1,692,727.74 2,282,760.00 1,581,240.00 
งบดําเนินงาน 3,449,475.32 11,162,440.00 8,908,171.64 
คาตอบแทน  คาใชสอย  และคาวัสดุ    3,439,189.09 10,990,440.00 8,815,911.55 
คาสาธารณูปโภค 10,286.23 172,000.00 92,260.09 
งบลงทุน 1,058,350.34 334,000.00 1,306,131.60 
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,058,350.34 334,000.00 1,306,131.60 
งบเงินอุดหนุน 884,746.00 - 164,965.00 
รายจายอื่น ๆ  549,379.61 238,000.00 284,939.61 
งบกลาง - 1,345,950.00 - 
เงินสมทบสถาบัน - 4,458,500.00 - 

รวมท้ังสิ้น 7,634,679.01 19,821,650.00 12,245,447.85 
คาเสื่อมราคา 2,123,268.97 - 2,698,963.52 

รวมคาเสื่อมราคา 2,123,268.97 - 2,698,963.52 
งบดําเนินการท้ังสิ้น (หักงบลงทุน) 8,699,597.64 19,487,650.00 13,638,279.77 

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม 

 
 

อางอิง : งานการเงิน /ฝายบริหารและวางแผน/กองคลัง                                                                 ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
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แผนงาน/โครงการสําคัญ 
1)  ผลงานดานการวิจัย/ส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม 

ตาราง แสดงจํานวนผลงานดานการวิจัย/ส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม 

หนวยงาน ช่ืองานวิจัย / ส่ิงประดิษฐ / นวัตกรรม ช่ือ-สกุลนักวิจัย 
แหลงทุน การนําไปใช

ประโยชนระดับชาติ/
นานาชาติ แผนดิน ผล 

ประโยชน ภายนอก 

ปงบประมาณ 
2552 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 
  
  
  
   

1. สมรรถนะพ้ืนฐานของครูชางตาม พ.ร.บ. 
การศึกษา ป 2542  ตามความตองการ
ตลาดแรงงาน 

ผศ.ดร.สมศักดิ์  งวนเดือน 30,000 - -  

2. การใชดินขาวผสม เสนใยมะพราวฟางขาว
และแกลบเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันควม
รอนในผนังคอนกรีตบล็อก 

1. นายสัญจะชาญ พรัดมะล ิ
(หัวหนาโครงการ) 
2. นายประชุม  คําพุฒ 
3. ผศ.ปราโมทย  วีรานุกูล 
4. นายเซ็นนิตย  งามมานะ 

600,000 - -  

รวม 2  โครงการ 5 คน 630,000 - - 2  เร่ือง 
   630,000  บาท  

 
อางอิง : งานวิจัยและพัฒนา                                                               ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2553 
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2) ผลงานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตาราง  แสดงจํานวนผลงานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมจําแนกตามคณะ ปการศึกษา2552   
 

คณะ ช่ือโครงการ/ช่ือผูรับผิดชอบ 
ชวงเวลา/สถานที่ 

ดําเนินการ 

จํานวนผูเขารับบริการ/ 
งบประมาณ หนวยงานที่รับบริการ 

เปาหมาย เขา เปอรเซ็นต 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

1. โครงการ อิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนที่ 2 
ผูรับผิดชอบ 
นายอนุชา  ไชยชาญ 

13-14  มิ.ย. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

30 35  70,000 

2. โครงการการบริหารจัดการเอกสารใน
สํานักงาน 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายบริหารและวางแผน 

20-21  มิ.ย. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

40 40  70,000 

3. โครงการ การใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด 
NGV  

ผูรับผิดชอบ 
ผศ.สุทัศน  ตั้งนิตยวงศ 

รุนที่  1  (1  , 8  ส.ค. 52) 
รุนที่ 2  ( 2 , 9  ส.ค. 52) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

30 72  177,200 

4. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบช้ินเคร่ืองจักรกลและเขียนแบบ
แปลนดวยโปรแกรม Auto CAD  

ผูรับผิดชอบ 
นายสมชาย  เหลืองสด 

22-23 , 29-30  ส.ค. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

35 35  98,000 

5. โครงการ การถายภาพนิ่งเพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ 
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

21-22  พ.ย. 52 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

40 40  32,000 

6. โครงการ อิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนที่ 2 
ผูรับผิดชอบ 
นายอนุชา  ไชยชาญ 

29-30  มี.ค. 53 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

30 30  60,000 

 
อางอิง : งานบริการวิชาการแกสังคม                                                               ขอมูล ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2553 
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3) ผลงานดานการจัดกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตารางที่ แสดงจํานวนผลงานดานการจัดกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
 

 
คณะ 

 
ช่ือโครงการ/ช่ือผูรับผิดชอบ ชวงเวลา/สถานที่

ดําเนินการ 
จํานวนผูเขารับบริการ/ 
หนวยงานที่รับบริการ 

หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

1. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
ผูรับผิดชอบ 

ฝายกิจการนักศึกษา 

28 ก.พ.-1มี.ค. 52 
จ.สมุทรสงคราม 

40  คน/ 
ฝายกิจการนักศึกษา  

2. โครงการ เยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผูรับผิดชอบ 

ฝายกิจการนักศึกษา 

13 ธันวาคม  51 
จ.สมุทรปราการ 

70  คน/ 
ฝายกิจการนักศึกษา  

3. โครงการพิธีไหวครูกิจกรรมสัมพันธ ประจําปการศึกษา 
        2552 
ผูรับผิดชอบ 

สโมสรนักศึกษาและฝายกิจการนักศึกษา 

18  มิถุนายน  52 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

250 คน / 
สโมสรนักศึกษาและฝาย

กิจการนักศึกษา  

4. โครงการกีฬา FRESHY 
ผูรับผิดชอบ 

สโมสรนักศึกษาและฝายกิจการนักศึกษา 

3 กรกฎาคม  52 
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

200  คน/สโมสร
นักศึกษาและคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม 

 

5. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะครุศาสตร 
        อุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา  2552 
ผูรับผิดชอบ 

ฝายกิจการนักศึกษา 

25-27 พฤษภาคม 52 
ร.ร.นายรอยพระ

จุลจอมเกลา 
จ.นครนายก 

195 คน/ 
ฝายกิจการนักศึกษา  

6. โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ 
ผูรับผิดชอบ 

กองพัฒนานักศึกษา 

9-10 พฤศจิกายน 52 
คณะครุศาสตรฯ 

11-13 พฤศจิกายน  52 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

8  คน 
 

เปนโครงการ
ของ มทร. 

พระนคร ที่
นักศึกษาของ
คณะฯเขารวม

โครงการฯ 

7. โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” 
ผูรับผิดชอบ 

กองพัฒนานักศึกษา 

11-12 กันยายน 52 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2 คน 

8. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การสรางจิตสํานึกในการ 
        อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
ผูรับผิดชอบ 
กองศิลปวัฒนธรรม 

11-12 มกราคม  53 
จ.นครนายก 

2 คน 

รวมทั้งหมด 8  โครงการ/กิจกรรม    
 
อางอิง : งานศิลปวัฒนธรรม                                                                                              ขอมูล ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2553 
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ผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางทีด่ ี(GOOD PRACTICE) หรือนวัตกรรมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สรางขึ้น 
   โครงการเปดร้ัวครุศาสตรสูสถานศึกษาเครือขาย 

   MOU สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ป.บัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
- ป.บัณฑิต วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น 

   MOU โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
- ป.ตรี  โรงเรียนชางฝมือปญจวิทยา   
- ป.ตรี  โรงเรียนเทคโนโลยีตะวันออก  

   MOU สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- อบรมบริการทางวิชาการ  

 
ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพ 
 ควรจัดทําแผนงบประมาณในการขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑประเมินรอบท่ี 
3 ของ สกอ. เพ่ือใหหนวยปฏิบัติงานไดรับรูและทําความเขาใจในการประเมินรอบตอไปบุคลลากรเกิดความ
ตระหนัก(Awareness)ในการประกันคุณภาพตอไป 
 การตรวจติดตามคุณภาพ 
 การติดตามระบบคุณภาพควรใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาพัฒนางานเพ่ือลดขั้นตอน
การตรวจประเมินในการปฏิบัติ (Attempt)และสามารถรายงานผลระบบคุณภาพตามแผนงานท่ีกําหนด 
 การประเมินคุณภาพ 
 ควรมีการวิเคราะหจํานวนตัวบงช้ีเฉพาะงาน เพ่ือใหสาขาวิชา/หนวยงานสนับสนุน สามารถทํา
รูปเลม SAR ของสาขาวิชา/หนวยงานสนับสนุน ท่ีไมซํ้าซอนกับรายงานของคณะ ท่ีสังกัด และระบุชัดเจน 
ขอมูลท่ีตนเองรับผิดชอบ ตองขยายผลขอมูลไปใหหนวยงานอ่ืนๆ ใชขอมูลรวมกัน การกําหนดระยะ
เวลาควบคุมท่ีแนนอน อาจใชระบบบริหารความเส่ียงมาเปนเครื่องมือในการประเมินได แตตองปรับปรุงให
สอดคลองกับงานท่ีปฏิบัติงานจริง 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้  (รายงานตามตาราง ป.1 –  ป.4 ) 
 

ตารางที่ ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามเกณฑ   สกอ.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
                     ประเมินคร้ังที่  1   เม่ือ 16 , 19 / กรกฎาคม / 2553 

องคประกอบที่  1  :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมี
กระบวนการพัฒนา  กลยุทธแผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสํา เร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (กระบวนการ) 
(สกอ. 1.1) 

6 ระดับ - 6 ระดับ    2 2    

1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ. 1.2)  

รอยละ 85 
27 x 100 

93.10    3 3    29 
องคประกอบที่  2  :  การเรียนการสอน 
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสตูร (กระบวนการ) (สกอ. 2.1) 6 ขอ - 6 ขอ    3 3    

2.2 มีกระบวนการเรียนรู ท่ี เนนผู เรียนเปนสําคัญ 
(กระบวนการ) (สกอ. 2.2) 6 ขอ - 4 ขอ    3 1    

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคลองคกรและ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม (กระบวนการ) (สกอ. 2.3) 

5 ขอ - 4 ขอ    2 2    

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา(รอยละของเกณฑปกติ) (ปจจัยนําเขา)
(สกอ. 2.4) (สมศ.6.2) 

รอยละ 6 
23.57 - 25 x 100 

-5.71    3 3    25 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา(สกอ.2.5) (ปจจัยนําเขา)(สมศ.6.3) 

ป.เอก 
รอยละ 1.5 

4 x 100 
8.33    1 1    48 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  
ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย แ ล ะ
ศาสตราจารย (รอยละ) (ปจจัยนําเขา) (สกอ. 2.6) 
(สมศ. 6.4) 

ศ.+รศ.+
ผศ.รอยละ 

30 

15 x 100 

31.25    1 1    48 

2.7 มีก ร ะ บ ว น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติตา ม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  (Professional 
Ethics) (กระบวนการ) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5) 

5 ขอ - 4 ขอ    3 3    

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (กระบวนการ) 
(สกอ. 2.8) 

4 ขอ - 4 ขอ    2 2    

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ผลผลิต) 
(สกอ. 2.9) (สมศ. 1.1) 

รอยละ 80 - 86.35    3 3    

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 



 

                    
 
                    :  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม               33                        มทร.พระนคร    ปการศึกษา 2552                            
 
 

 
 
 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (ผลผลิต) (สกอ. 
2.10)  (สมศ. 1.3) 

รอยละ 60 
226  x  100 

83.09    2 2   
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2.11 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ า ง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (ผลผลิต) (สกอ. 
2.11)  (สมศ. 1.4) (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 6, 6.1, 6.2)   

3 ระดับ - 4.12     3 3   
 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ท่ี
สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปท่ีผานมาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  
คุณ ธ รร ม จ ริ ยธ ร รม กีฬา  สุ ข ภา พ   ศิ ลป แ ล ะ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ผลผลิต) (สกอ. 2.12) 

รอยละ0.01 

 

0    0 0   

 

 

องคประกอบที่  3  :  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย เก า 
(กระบวนการ)(สกอ.3.1) 7 ขอ 

 
7 ขอ    2 2    

 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(กระบวนการ) (สกอ. 3.2) 

4 ขอ - 4 ขอ    3 3   
 

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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องคประกอบที่  4  :  การวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (กระบวนการ) 
(สกอ. 4.1) 

5 ขอ - 5 ขอ    3 3   
 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค (กระบวนการ) (สกอ. 4.2) 

5 ขอ - 3 ขอ    2 2    

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 
(ปจจัยนําเขา) (สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2)  

10,000 
บาท 

760,000 
19,000    2 2   

 
40 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติหรือในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา (ผลผลิต) (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1) (ก.พ.ร.52, 53 
ตัวท่ี  4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 )  

รอยละ 
10 

7  x  100 

14.58    1 1   

 

48 

 
 
 
 
 

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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องคประกอบที่  5  :  การบริการวิชาการแกสังคม 
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน (กระบวนการ) (สกอ. 5.1) 7 ระดับ - 6  ระดับ    2 2    

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปน กรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา)(สกอ. 5.2)  
(สมศ. 3.2)  

รอยละ 10 

6  x  100 

12.50    1 1   

 

48 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เส ริมส รา งค ว ามเข มแข็ งข อ งสั งค ม  ชุมชน 
ประ เท ศชา ติหรือนาน าชาติต ออาจารย ประจํ า 
(ผลผลิต)(สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1)  

รอยละ 5 
4  x  100 

10    1 1   

 

40 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการแกสังคม (ผลผลิต) (สกอ. 5.4)  รอยละ 80 357.87 

89.46    3 3    
4 

5.5 *จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(จํานวนศูนยเครือขาย) (ผลผลิต) (สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5)  

1  แหลง - 6    1 3   
 

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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องคประกอบที่  6  :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 (กระบวนการ) (สกอ. 6.1) 

6 ขอ - 4    3 3    

องคประกอบที่  7  :  การบริหารและการจัดการ 
7.1 สภาสถาบัน/ กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล (กระบวนการ) (สกอ. 7.1) 

5  ขอ - 5 ขอ    3 3   
 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
(กระบวนการ) (สกอ. 7.2) 

3 ระดับ - 3 ระดับ    2 2    

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร(กระบวนการ) (สกอ.7.3) (สมศ. 5.2)  

4  ขอ - 3 ขอ    2 2   
 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ (กระบวนการ) (สกอ. 7.4) 

5 ขอ - 5 ขอ    3 3   
 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  
การเรียนการสอนและการวิจัย (ปจจัยนําเขา) (สกอ. 7.5) 
(สมศ. 5.5) 

3 ขอ - 6 ขอ    3 3   
 

 

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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7.6 ระ ดับค วามสํ า เร็จ ในก ารเป ดโอก าสใ ห
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น  รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ผลผลิต) (สกอ.7.6) 
(ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 13) 

3 ขอ - 2 ขอ    1 1   

 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
(ผลผลิต) (สกอ. 7.7) 

รอยละ 1 
 

 
0    0 0   

 

 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา (กระบวนการ)(สกอ. 7.8) 4  ขอ - 3 ขอ    3 2   

 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ผลผลิต) 
(สกอ. 7.9) 

8 ขอ - 8 ขอ    3 3   
 

องคประกอบที่  8  :  การเงินและงบประมาณ 
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจายการตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ  (กระบวนการ)(สกอ. 8.1) 

7 ขอ - 7  ขอ    3 3   
 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (กระบวนการ)(สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4) 4 ระดับ - 5 ขอ    3 3    

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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องคประกอบที่  9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ี
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
กอ ใ ห เ กิดก า ร พัฒน า ก าร ศึ ก ษ าอ ย า งตอ เ นื่ อ ง 
(กระบวนการ) (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1) 

5 ขอ - 5 ขอ    3 3   

 

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

5 ระดับ - 5 ระดับ    2 2   
 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ผลผลิต) (สกอ. 9.3)(สมศ. 7.2) 
(ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 7) 

4 ขอ - 4 ขอ    3 3   
 

เฉล่ียรวม 9 องคประกอบ       2.22 2.20    
 
หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางท่ี 4-1 (ส.1) (จาก SAR หนวยงาน) 

ตัวบงช้ี คุณภาพที่ เปาหมาย 
คณะ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 
X   =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมินอิงเกณฑ  (เต็ม 3) หมายเหตุ 
(เชนเหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

เกณฑ มทร.พ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 
จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 

จาก 
SAR 

จาก
ผูตรวจ 
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ตารางที่ ป. 2.1 ก  แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี 
                  ช่ือหนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสากรรม   คร้ังที่  1  ปการศึกษา  2552             

 

ตารางที่ ป. 2.1 ข สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี  

องคประกอบท่ี คา
น้ําหนัก 

คะแนนตวับงช้ีตามมาตรฐาน มทร. พระนคร (เต็ม 3) ผลการ
ประเมิน* หมายเหต ุ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค 
     และแผนการดําเนินการ 

6 
 - 2.00 3.00 2.50 ดี  

2.  การเรียนการสอน 38 1.67 2.20 2.00 2.00 พอใช  
3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 - 2.50 - 2.50 ดี  
4.  การวิจัยสิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรม 7 2.00 2.50 1.00 2.00 พอใช  
5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 10 1.00 2.00 2.33 2.00 พอใช  
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 - 3.00 - 3.00 ดีมาก  
7.  การบริหารและการจัดการ 15 3.00 2.40 1.33 2.11 ดี  
8.  การเงินและงบประมาณ 11 - 3.00 - 3.00 ดีมาก  
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 - 2.50 3.00 2.67 ดีมาก  

รวม 9 องคประกอบ 100 1.83 2.43 2.00 2.20 ดี  
10. สถานศึกษา 3 ดี(3D)ตามนโยบาย
รัฐบาล  - - - - -   

หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางท่ี 3-1  (จาก SAR หนวยงาน) 

* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข  

-  ตาราง ป. 2.1 ข กรอกโดยผูตรวจประเมินของ มทร.พระนคร 

องคประกอบที่ จํานวน/ ตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร. พระนคร 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค 
     และแผนการดําเนินการ - 2     (1.1 , 1.3) 2     (1.2,1.4) 4 

2.  การเรียนการสอน 3     (2.4,2.5,2.6) 5     (2.1,2.2,2.3,2.7,2.8) 12   (2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14, 
2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20) 19 

3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - 2     (3.1,3.2) 1     (3.3) 3 

4.  การวิจัยสิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรม 2     (4.3,4.4) 2     (4.1,4.2) 3     (4.5,4.6,4.7) 7 
5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 2     (5.2,5.7) 1     (5.1) 6     (5.3,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9) 9 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1     (6.2) 1     (6.1) 1     (6.3) 3 

7.  การบริหารและการจัดการ 1     (7.5) 5     (7.1,7.2,7.3,7.4,7.8) 10     (7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,7.12, 
7.13,7.14,7.15,7.16) 16 

8.  การเงินและงบประมาณ 4     (8.3,8.4,8.6,8.7) 2     (8.1,8.2) 5     (8.5,8.8,8.9,8.10,8.11) 11 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2     (9.1,9.2) 1     (9.3) 3 

รวม 13 22 41 75 
10. สถานศึกษา 3 ดี(3D)ตามนโยบายรัฐบาล - 1     (10.1) 1     (10.2) 2 
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ตารางที่ ป. 2.2 ก แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี ของ สกอ. 
 

ช่ือหนวยงาน    คณะครุศาสตรอุตสากรรม   คร้ังที่  1  ปการศึกษา  2552             

องคประกอบท่ี 
จํานวน/ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงคและ 
     แผนการดําเนินงาน 

- 1      (1.1) 1      (1.2) 2 

2.  การเรียนการสอน 3 *    (2.4,2.5,2.6) 5    (2.1,2.2,2.3,2.7,2.8) 4    (2.9,2.10,2.11,2.12) 12 * 
3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - 2      (3.1,3.2) - 2 
4.  การวิจัยสิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรม 1       (4.3) 2      (4.1,4.2) 1*    (4.4) 4* 
5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 1       (5.2) 1      (5.1) 3      (5.3,5.4,5.5) 5 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 1      (6.1) - 1* 
7.  การบริหารและการจัดการ 1       (7.5) 5   (7.1,7.2,7.3,7.4,7.8,) 3      (7.6,7.7,7.9) 9 
8.  การเงินและงบประมาณ - 2      (8.1,8.2) - 2 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2      (9.1,9.2) 1      (9.3) 3 

รวม 6* 21 13* 40* 
* ตัดตัวบงชี้ที่ 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 

 

ตารางที่ ป. 2.2 ข  สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี ของ สกอ. 

องคประกอบที่ คา
น้ําหนัก 

คะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. (เต็ม 3) ผลการ
ประเมิน* หมายเหต ุ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถุประสงค 
     และแผนการดําเนินการ 

6 
 

- 2.00 3.00 2.50 ดี  

2.  การเรียนการสอน 38 1.67 2.20 2.00 2.00 พอใช  

3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 - 2.50 - 2.50 ดี  

4.  การวิจัยสิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรม 7 2.00 2.50 1.00 2.00 พอใช  

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 10 1.00 2.00 2.33 2.00 พอใช  

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 - 3.00 - 3.00 ดีมาก  

7.  การบริหารและการจัดการ 15 3.00 2.40 1.33 2.11 ดี  

8.  การเงินและงบประมาณ 11 - 3.00 - 3.00 ดีมาก  

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 - 2.50 3.00 2.67 ดีมาก  
รวม 100 1.83 2.43 2.00 2.20 ดี  

             

หมายเหตุ :  ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางท่ี  4-2 (ส. 2)(จาก SAR หนวยงาน) 

* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข 
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ตารางท่ี ป. 3 ก  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามาตรฐาน  สกอ. 

ช่ือหนวยงาน    คณะครุศาสตรอุตสากรรม   คร้ังที่  1  ปการศึกษา  2552 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ตัวบงชี้ดานผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - ตัวบงชี้ท่ี 2.9 , 2.10 , 2.11 , 2.12 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
          ของการบริหารการอุดมศึกษา 
 
     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ 
          การบริหารการอุดมศึกษา 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 , 2.5 , 2.6, 
4.3 และ 5.2 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 , 2.7, 7.1, 7.2, 
7.4, 7.8, 8.1, 8.2, 9.1 และ9.2 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 
3.1, 3.2, 4.1, 5.1 และ 6.1 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2, 7.6, 7.7, 7.9 และ 
9.3 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4, 5.3, 5.4, และ5.5 

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
    สังคมแหงการเรียนรู 

- ตัวบงชี้ท่ี 4.2 และ 7.3 - 

 
 

ตารางท่ี ป. 3 ข  สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามาตรฐาน  สกอ. (40 ตัวบงช้ี) 
 

มาตราฐานที่ คา
น้ําหนัก 

คะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. (เต็ม 3) ผลการ
ประเมิน* หมายเหต ุ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 12 - - 2.00 2.00 พอใช  
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
          ของการบริหารการอุดมศึกษา 
     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ 
          การบริหารการอุดมศึกษา 

84 
 
 

39 
 

45 

 
 
 

3.00 
 

1.60 

 
 
 

2.60 
 

2.33 

 
 
 

2.00 
 

2.00 

 
 
 

2.44 
 

2.06 

 
 
 
 

ดี 
 

ดี 

 

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
    สังคมแหงการเรียนรู 

4 - 2.00 - 2.00 พอใช  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

100 1.83 2.43 2.00 2.20 ดี  

หมายเหตุ :  ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางท่ี 4-3 (ส.3) (จาก SAR หนวยงาน) 

* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข 
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ตารางท่ี ป. 4 ก  มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงช้ีในมุมมองเหลานั้นตามมาตรฐาน สกอ. 

               ช่ือหนวยงาน    คณะครุศาสตรอุตสากรรม   คร้ังที่  1  ปการศึกษา  2552 
มุมมองดานบริหารจัดการ ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ตัวบงชี้ดานผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได 
    สวนเสีย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 และ 5.2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
5.1, และ 9.2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9, 2.10, 2.11, 
2.12, 5.3, 5.4, 5.5 และ 7.6 

2. ดานกระบวนการภายใน - ตัวบงชี้ท่ี 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 
7.2, 7.8 และ 9.1 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2, 7.9 และ 9.3 

3. ดานการเงิน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 และ 8.2 - 

4. ดานบุคลากรการเรียนรู 
   และนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5, 2.6 และ 7.5 ตัวบงชี้ท่ี 2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 7.3 
และ 7.4 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4, และ 7.7 

 
ตารางท่ี ป. 4 ข  สรุปคะแนนแตละมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงช้ี ในมุมมองเหลานั้นตามมาตรฐาน สกอ.   

มุมมองดานบริหารจัดการ คา
น้ําหนัก 

คะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. (เต็ม 3) ผลการ
ประเมิน* หมายเหต ุ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได 
    สวนเสีย 

39 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช  

2. ดานกระบวนการภายใน 24 - 2.57 3.00 2.70 ดีมาก  
3. ดานการเงิน 13 2.00 3.00 - 2.67 ดีมาก  
4. ดานบุคลากรการเรียนรู 
   และนวัตกรรม 

24 1.67 2.50 0.50 1.91 พอใช  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมุมมอง 100 1.83 2.43 2.00 2.20 ดี  
หมายเหตุ :  ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2550  อางอิงตารางท่ี 4-5 (ส.4) (จาก SAR หนวยงาน) 

 

* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข 

 

 

หมายเหตุ   ผลการประเมิน           1.50  หมายถึง การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00  หมายถึง การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00  หมายถึง  การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละองคประกอบ  9 องคประกอบ  
 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

-  เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
-  เอกสารหลักฐานท่ีเตรียมไวใหตรวจ 
 

 2.  สัมภาษณ (ช่ือ) 
รศ.นุกูล ชูทอง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
นางผุสด ี อ่ิมตา หัวหนางานงบประมาณ 
   

3.  รองรอยหลักฐาน  
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมในแผนระยะส้ัน (หนา 14) 
2. คําสังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน  และแผนกลยุทธ 

แผนยุทธศาสตร  ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
3. รายงานการประชุมทบทวนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน 
4. รายงานการประชุมการจัดทําแผนระยะส้ัน ระยะปานกลาง   ระยะยาว 
5. แผนงบประมาณรายจาย  5  ป   
6. แผนระยะส้ัน  ระยะปานกลาง  และแผนระยะยาว  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
7. เปาหมายตัวบงช้ี  KPI  ป  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
8. แผน/ผล  ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฎิบัติราชการประจําป  2552 
9. แผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2552 
10. สรุปผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552 
11. รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2552  งบประมาณแผนดินและงบประมาณ 

ผลประโยชน 
12.  ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Map)  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
13. คําเสนอขอตั้งงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2553 
14.  ตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2552 
15. ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจายของแตละโครงการท่ีขอ

อนุมัติดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 



 

                    
 
                    :  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม               44                        มทร.พระนคร    ปการศึกษา 2552                           
 
 

 

 
 สรุปผลการประเมินองคประกอบที ่1 (ภาพรวม) 
   

เกณฑ สกอ.  :   
             คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีการกําหนดปรัชญาหรือปฏิธาน  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน (KPI)  มีการดําเนินงานตามแผน
ครบทุกภารกิจ  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัตงิาน  อยูในเกณฑ ดี 
 องคประกอบนี้มีคะแนนรวมเฉล่ีย  2.50   อยูในเกณฑ ด ี

จุดเดน 
1. ในปการศึกษา/ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจาก  23  ตัวช้ีวัดเปน 29  ตัวช้ีวัด  เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  อยางไรก็ตามในรอบปงบประมาณ  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสามารถ
ดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายของตัวบงช้ี  จํานวน  27 ตัวบงช้ี  นอกจากนี้การดําเนินการดังกลาวยัง
มีความสอดคลองและครบทุกภารกิจของหนวยงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงและมี

ความสอดคลองกับการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยาง
ตอเนื่อง 

2. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมาเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (action plan) โดยการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน และปรับปรุงกลยุทธของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

3. ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ใหครบตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการพัฒนาและดูแล
กระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสงผลตอการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีตามท่ีไดกําหนดไว 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. จัดใหมีการประชุมเพ่ีอทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แผนระยะส้ัน  แผนระยะปานกลาง และแผน

ระยะยาว 
3. มีการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  รายไตรมาส 
4. มีการบริหารจัดการเชิงรุกโดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
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องคประกอบที่ 2    การเรียนการสอน 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
 

 2.  สัมภาษณ (ช่ือ) 
1.  นางสาวอัมภาภรณ พีรวณิชกุล หัวหนางานทะเบียน 
2.  ผศ.ดร.ชัชชัย เผาพงศ หัวหนาสาขาวิชาเทคนิคศึกษา 
3.  ผศ.สุทัศน ตั้งนิตยวงศ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4.  ผศ.จักรพันธ แสงสุวรรณ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
5.  นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
6.  นายมนตร ี บุญเรืองเศษ อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
7.  นางมลนิดา รักนาย หัวหนางานบุคลากร 
8.  นางวัชร ี สุวรรณแขก เจาหนาท่ีงานหลักสูตร 
   

3.  รองรอยหลักฐาน  
1. หนังสือ ศธ 0506(2)/14701  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม  2550  เรื่อง  สกอ.ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร (ป.ตรี) 
2. หนังสือ ศธ 0506(2)/14706  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม  2550  เรื่อง  สกอ.ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร (ป.ตรี)  และหนังสือ ศธ 0506(2)/6498  ลงวันท่ี 14  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  สกอ.ให
ความห็นชอบหลักสูตร (ป.บัณฑิต) 

3. แผนการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตของแตละสาขาแตละหลักสูตร 
4. รายงานการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ปการศึกษา  2551  มทร.พระนคร 
    (กองพัฒนานักศึกษา) 
5. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  และหลักสูตรครุศาสตร อุตสาหกรรม  3  เลม 
6. ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน   
7. หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8. โครงการสอน ป.ตรีและ ป.บัณฑิต 
9. ส่ือการสอน CD. มีบูรณาการทางไกล, ชีท,Power point , อภิปรายกลุม 
10. ใบเซ็นช่ือนักศึกษา, ตารางการเรียนการสอน, ผลการประเมินของนักศึกษา 
11. แบบประเมินผลความพึงพอใจ การเรียนการสอนของนักศึกษา 
12. ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนของนักศึกษา 
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13. เอกสารขอความรวมมือสงนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ 
14. หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
15. ตารางสอนอาจารยพิเศษ 
16. หนังสือนําสงนักศึกษาเขาฝกสอน (หนังสือแตงตั้งอาจารยนิเทศ) ประจําปการศึกษา  2552 
17. แบบประเมินอาจารยพิเศษ 
18. แบบประเมินผลจากสถานประกอบการ (โรงเรียนท่ีนักศึกษาฝกสอน )ประจําปการศึกษา  2552 
19. กิจกรรมศึกษาดูงานป.บัณฑิต   
20. จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แยกตามหลักสูตร  สาขาวิชา  ช้ันป  ประจําป    

การศึกษา 2552 
21. จํานวนอาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แยกตามสาขาวิชา ประจําปการศึกษา  2552 
22. สรุปยอดจํานวนรวมนักศึกษา  จํานวนหนวยกิตรวมท่ีลงทะเบียนของนักศึกษา  ประจําป

การศึกษา 2552  จําแนกตามคณะ  (ขอมูลจากสสท. 4  มกราคม 2553) 
23. ทะเบียนประวัติบุคลากร 
24. บัญชีถือจาย (จ. 18 ของคณะ) 
25. รายละเอียดขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
26. รายละเอียดอาจารยลาศึกษาตอ 
27. คําส่ังแตงตั้งดํารงตําแหนงวิชาการ 
28. ทะเบียนประวัติบุคลากร 
29. คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
30. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
31. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพประจําคณะ ป 2553 
32. รายงานการประพฤติตนตามจรรยาบรรณขาราชการ (สงกองบริหารงานบุคคล) 
33. แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
34. แผนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ  2552  
35. คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท่ี 37/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ

ประเมินขอเสนองานวิจัย 
36. คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท่ี 16/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ     

ครุศาสตรอุตสาหกรรม  
37. รายงานการประชุมหัวหนาสาขา  ครั้งท่ี 10/2552  วันพุธท่ี 16  ธันวาคม  2552 
38. บันทึกขอความท่ี  ฝจ 009/2553 เรื่อง  ขอแจงรายช่ือผูเขารวมฝกอบรม  
39. งานวิจัยเรื่อง  ปญหาและแนวโนมการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย        

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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40. บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.16/3218 ลว. 3 ก.ย.2551 เรื่อง  งบประมาณเงินผลประโยชน
ประจําป 2552 

41. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ปท่ี  4  ฉบับท่ี  1  มีนาคม  2553 
42. มีแบบสอบถามการติดตามผลของภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา  2551 
43. รายงานการวิเคาระหภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา  2551  มทร.พระนคร       

(กองพัฒนานักศึกษา) 
44 . รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังค ับบัญชา / ผูจ างงานตอการ

ปฎิบัติงานของบัณฑิต ปการศึกษา 2551(กองพัฒนานักศึกษา) 
 

 
 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 (ภาพรวม) 
   
  เกณฑ สกอ. : ผลการประเมินองคประกอบท่ี  2  ตามเกณฑ สกอ.  มีคาเฉล่ีย  2.00  อยูในระดับ พอใช 
 
 จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีด ี
2. คุณภาพบัณฑิตของคณะเปนท่ียอมรับของผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียน 
2. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา ยังไมไดเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
3. ตําแหนงวิชาการของอาจารยประจํายังมีจํานวนนอย 
4. ไมมีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ี
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยจัดทําผลงานวิชาการใหมากขึ้น 
4. คณะควรสนับสนุนในการสงผลงานของนักศึกษาเขาประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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องคประกอบที่ 3    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
 

 2.  สัมภาษณ (ช่ือ) 
นางสาวนัยนา ตีผาลาด เจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา 
   

3.  รองรอยหลักฐาน  
1. รายงานผลการสํารวจความตองการของนักศึกษา เรื่องการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ 
2. แบบการสํารวจความตองการของนักศึกษา เรื่องการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ 
3. แบบการสํารวจความตองการของนักศึกษา เรื่องการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ ท่ี 

นักศึกษาใหขอมูล 
4. มีหองสมุดสวนกลางและหนวยงานคอมพิวเตอร สวนกลางดูแลโกยสํานักวิทยบริการและ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีการประกันอุบัติเหตุใหนักศึกษา 
6. มีการอนุมัติเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
7. มีการดําเนินการสงเอกสารผอนผันการเขารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารประจําการ 
8. คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา   ปการศึกษา  2552  
9. มีการประกาศขอมูลขาวสารใน Websie  คณะฯ http://teched.rmutp.ac.th 
10. มีการติดประกาศ ประชาสัมพันธการรับสมัครงานและแนะนําการศึกษาตอ 
11. มีการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา   (กองพัฒนานักศึกษา) 
12. มีการจัดบริการประชาสัมพันธขาวสารการอบรมตางๆใน Websie  คณะฯ       

http://teched.rmutp.ac.th 
13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรและเขียนแบบแปลนดวย 
โปรแกรม  Auto CAD ” 
14. โครงการใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด  (NGV) 
15. โครงการ “ราชมงคลพบสถานประกอบการ” ครั้งท่ี  4  ประจําปการศึกษา  2 (กองพัฒนานักศึกษา)                
16. โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม 
17. โครงการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 2 
18. โครงการกีฬา”พระนครเกมส ครั้งท่ี 4” 
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19. โครงการ กีฬา FRESHY 
20. โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานหอยตะแกะ 
21. โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
22. โครงการวัฒนธรรมสัญจร   
23. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตางๆและภาพถายกิจกรรม 
24. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตางๆ 

 

 
 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 (ภาพรวม) 
   
  เกณฑ สกอ. : ผลการประเมินองคประกอบท่ี  3  ตามเกณฑ สกอ.  มีคาเฉล่ีย  2.50  อยูในระดับ ด ี

จุดเดน 
คณะฯ  มีการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาครบ  5  ดาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
สนับสนุนใหมีการนําผลการประเมินทุกโครงการเขาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงโครงการ 
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องคประกอบที่ 4    การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 
 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาเอกสารช่ือ  
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
 

2. สัมภาษณ (ช่ือ)    
ผศ.ดร.นุชนาฎ ผองพุฒ ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
นางสาวสุนาร ี จันทรเขียว เจาหนาท่ี 
   

3.รองรอยหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 
2. Flow chart  การปฏิบัติงานดานงานวิจัย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
3. www.teched.rmutp.ac.th  และ http://ird.rmutp.ac.th  
4. หนังสือแจงอนุมัติเงินงบประมาณ ประจําป 2552- 2553  
5. บันทึกขอความ  ฝจ. 009/2553  เรื่อง  ขอเสนอรายช่ือนักวิจัยเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัย 
6. รายช่ือนักวิจัยท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ  ในเว็ปไซตคณะ www.teched.rmutp.ac.th  
7. รายงานความกาวหนาของผูวิจัย 
8. คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ท่ี  37/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ

ประเมินขอเสนองานวิจัย 
9. แฟมเอกสารสงผลงานวิจัยและบทความป  2552 
10. แผนการสอน/โครงการสอนวิชาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชาชางเทคนิค 
11. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2  กันยายน  2552 
12. หนังสืออนุมัติเงินงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  2552 
13. หนังสืออนุมัติเงินงบประมาณผลประโยชน  ประจําปงบประมาณ  2552 ของมหาวิทยาลัยฯ 
14. รายช่ืออาจารยประจํา 
15. สรุปงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

หรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดบัชาติและในระดับนานาชาติ  ประจําป  
พุทธศักราช  2552 (1  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2552) 
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 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4  (ภาพรวม) 
   
  เกณฑ สกอ.  :   ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 ตามเกณฑ สกอ. มีคาเฉล่ีย  2.00 อยูในระดับ พอใช 
  

จุดเดน 
 คณะฯ มีการทําวจิัยอยางตอเนื่อง 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรหาแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

 2. ควรสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายในและภายนอก เพ่ิมขึ้น 
 3. ควรสนับสนุนการจดสิทธิบัตรของผลงานวิจัย 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. จัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก และประชาสัมพันธใหกับบุคลากร 
 2. สนับสนุนใหนักวิจัยรวมมือกับองคกรภายในและภายนอก รวมท้ังจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย 
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องคประกอบที่ 5    การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาเอกสารช่ือ  
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
 

2. สัมภาษณ (ช่ือ)    
ผศ.ดร.นุชนาฎ ผองพุฒ ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
นางสาวสุนาร ี จันทรเขียว เจาหนาท่ี 
   

3. รองรอยหลักฐาน  
1. พันธกิจของคณะครุศาสตรอุตสหากรรม /แผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  2552-2553 
2. รายช่ือคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม หลักสูตรการใชรถยนตกาซ
ธรรมชาติอัด (NGV) 
3. คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท่ี 16/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ           
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
4. ใบสมัครเขารับการอบรม (หลักเกณฑการสมัคร) 
5. ระเบียบการใหบริการวิชาการแกสังคม 
6. รายงานผลการประเมินโครงการการใชรถยนตกาซธณรมชาติอัด (NGV) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
8. โครงการสอนวิชาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชาชางเทคนิค 
9. หนังสือเชิญ ผศ.ดร.นุชนาฏ    ผองพุฒิ  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
10. หนังสือเชิญ ผศ.ดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
11. หนังสือเชิญ ผศ.ดร.นุชลี    อุปภัย  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
12. หนังสือเชิญ รศ.นุกูล   ชูทอง  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
13. หนังสือเชิญ ดร.สําเริง  รักซอน  เปนกรรมการวิชาชีพ 
14. หนังสือเชิญ อ.สมชาย   เหลืองสด  เปนกรรมการวิชาชีพ 
15. รายช่ืออาจารยประจํา 
16. โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การบริหารจัดการจัดเอกสารในสํานักงาน 
17. โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  อิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนท่ี 3 
18. โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกลและเขียนแบบแปลน 
ดวยโปรมแกรม Auto CAD 
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19. โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด  (NGV) 
20. สรุปรอยละควมพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการแกสังคม (สรุปแผนปฏิบัติราชการ 2552) 
21. บันทึกขอความท่ี  ศธ 0581.02/1694  ลงวันท่ี  4  สิงหาคม  2551  เรื่อง  ขออนุมัติเปดรับ

และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต  ศูนยนครราชสีมา  
22. บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.02/2127  ลงวันท่ี  9  ตุลาคม  2551  เรื่อง  ขออนุมัติเปดรับและ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต  ศูนยสระแกว 
23. โครงการอบรมบริการวิชาการ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสอน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
24. บันทึกขอตกลงความรวมมือ  เรื่อง การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาระหวาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับโรงเรยีนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 
25. บันทึกขอตกลงความรวมมือ  เรื่อง การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาระหวาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับโรงเรียนชํานิเทคโนโลย ี
26. บันทึกขอตกลงความรวมมือ  เรื่อง การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาระหวาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กับโรงเรียนชางฝมือปญจวิทยา 
21. บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.02/1694  ลงวันท่ี 4 สิงหาคม  2551 เรื่อง ขออนุมัติเปดรับและ 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต  ศูนยนครราชสีมา 
22. โครงการอบรมบริการวิชาการ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสอน กลุมสาระการเรียนรู  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5  (ภาพรวม) 
  
  เกณฑ สกอ. :  ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ตามเกณฑ สกอ. มีคาเฉล่ีย  2.00  อยูในระดับ พอใช     
  

จุดเดน  
 1.  มีโครงการท่ีสนองความตองการของผูรับบริการท่ีหลากหลาย 
     2.  บุคลากรมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ควรมีการประเมินโครงการใหครอบคลุมหลักเกณฑการบริการวิชาการ 

 2.  ควรมีการติดตามผลการนําความรูจากการบริการวิชาการไปใช 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1.  ประเมินผลโครงการการบริการวิชาการตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด 
 2.  สนับสนุนและติดตาม การบูรณาการความรู จากการบริการวิชาการกับงานการเรียนการสอนงานอ่ืนๆ 
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องคประกอบที่ 6    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
 

 2.   สัมภาษณ (ช่ือ) 
นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม 
   

3.  รองรอยหลักฐาน  
1. แผนงบประมาณรายจาย  5  ป  ปงบประมาณ  2552-2556  (แผนยุทธศาสตร) 
    (อางอิงเอกสารงานแผนและพัฒนา) แผนตอเนื่อง 
2. แผนปฎิบัติงาน ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2550-

2555 (แผนปฎิบัติงานตอเนื่อง) 
3. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
4. โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. โครงการพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา  2552   
6. โครงการกีฬา FRESHY 
7. โครงการปฐมนิเทศนักกศึกษาใหม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา  2552 
8. โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอาย ุ
9. โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” 
10. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
11. โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร” 
12.  แผนงบประมาณรายจาย  5  ป  ปงบประมาณ  2552-2556  (แผนยุทธศาสตร) 
      (อางอิงเอกสารงานแผนและพัฒนา) แผนตอเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6  (ภาพรวม) 
   
  เกณฑ สกอ.   : ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6  ตามเกณฑ  สกอ.  มีคาเฉล่ีย  3.00  อยูในระดับดีมาก 
   

จุดเดน 
มีกิจกรรมในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีกิจกรรมหรือโครงการใหม ๆ 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น เพ่ือตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 D  
ในอนาคต 
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องคประกอบที่ 7    การบริหารจัดการ 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552   
  
2.  สัมภาษณ (ช่ือ) 

1.  รศ.นุกูล ชูทอง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
2.  นางนิภา สัญญานุจิต หัวหนาสํานักงานคณบด ี
3.  นางสาวอัมภาภรณ พีรวณิชกุล หัวหนางานทะเบียน 
4.  นายมนตร ี บุญเรืองเศษ หัวหนางานประชาสัมพันธ 
   

3.  รองรอยหลักฐาน  
1. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
2. สรุปการจัดทําโครงการจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการสวนท่ีแสดงการเขารวมของคณะกรรมการ

ประจําคณะ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับการพิจารณาใหขอเสนอแนะและรับรอง

กลยุทธ  แผนงานโครงการ 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
5. รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  2552 
6. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปการศึกษา 2552 
7. แผนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ปการศึกษา  2552 
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
9. หนังสือเชิญประชุม 
10. รายงานการประชุมซ่ึงกําหนดหลักฐานในการประชุมคณบด ี
11. แบบประเมินคณบด ี
12. รายงานการประชุมซ่ึงเสนอผลการประเมินคณบด ี
13. รายงานการประชุมบุคลากรของคณะ 
14. ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการสรรหาคณดี  พ.ศ. 2548 
15. ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการสรรหาคณดี ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 
16. ขอบังคบัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการสรรหาคณดี ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2551 
17. ขบวนการสรรหาหัวหนาสาขาวิชา 
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18. การพิจารณาความดีความชอบ  การใหโบนัส 
19. แบบประเมินภาวะผูนําของคณบด ี
20. สรุปผลการประเมินภาวะผูนําของคณบด ี
21. วิสัยทัศน พันธกิจเปาประสงคนโยบาย เปาหมายงบประมาณ 2552 
22. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารการจัดการความรูในคณะฯ            
23. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริหารการจัดการความรูในคณะฯ 
24. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูในคณะฯ 
25. แผนการจัดการความรู 
26. การประเมินผล 
27. แผนกรอบอัตรากําลังป 2551 ศธ 0581.17/53  ลว. 18  มิ.ย. 51 เรื่อง แตงตั้งใหบุคลากรดํารงตําแหนง 
28. ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปงบประมาณ 2551-2554) 
29. แผนพัฒนาอาจารยระยะ  4 ป (พ.ศ. 2553-2556)  ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
30. ขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม/ ประชุมสัมมนา/ดูงาน เสนอผลงานวิชาการ 
31. รายช่ือบุคลากรท่ีไดรับจัดสรรทุนใหศึกษาตอ 
32. ผลการประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, 

ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว   
33. รายช่ือผูตรวจสุขภาพประจําป  2552 
34. นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ป 2550   
35. นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ปรับปรุงใหม   
36. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา   
37. ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
38. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ  http://fis.rmutp.ac.th/ 
39. ระบบติดตามผลกพร. http://dc.rmutp.ac.th/sar/?report 
40. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  http://kms.rmutp.ac.th/rmutp.edoc/page/login.aspx 
41. ฐานขอมูลศิษยเกา  http://alumni.rmutp.ac.th/ 
42. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  http:/dc.rmutp.ac.th/plan 
43. ระบบสืบคนขอมูลทรัพยากรหองสมุด  http://library.rmutp.ac.th/lib/Opac/Basic.aspx 
44. ระบบการเรียนการสอนออนไลน  http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
45. ฐานขอมูล e-Book  http://www.rmutp.ac.th/ 
46. ระบบทะเบียนนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 
47. ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย  http://www.rmutp.ac.th/ 
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48. คลังปญญา มทร.พระนคร  http://repository.rmutp.ac.th 
49. นโยบายดานความปลอดภัย http://noc.rmutp.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5 
50. ระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง  http://cacti.rmutp.ac.th/ 
51. แตงตั้งเจาหนาท่ีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร ควบคุมดูแลระบบ

ฐานขอมูล   
52. ระบบสํารองและกูคืนขอมูล  http://cacti.rmutp.ac.th/graph_view.php?action=tree&tree_id=2&leaf_id=48 
53. ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php?do=3&s=2&y=2552&r=1 
54. รายการปรับปรุงฐานขอมูล (คํานิยามการเงิน,คํานิยามนักศึกษา,คํานิยามบุคลากร,คํานิยามหลักสูตร) 
55. ปรับปรุงระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
56. ปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง  http://cacti.rmutp.ac.th/ 
57. ระบบฐานขอมูลรายบุคคล สกอ.  http://www.data.mua.go.th/cchedata/ 
58. ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา และ

ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต http://www.data.mua.go.th/cchedata/DocUpload/20100325-score_14_52.pdf 
59. ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  http://www.job.mua.go.th 
60. ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  http://www.cheqa.mua.go.th 
61. ระบบแผนเพ่ือศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  http://www.gotouni.mua.go.th 
62. Newsletter จดหมายขาวมหาวิทยาลัย, วารสารมหาวิทยาลัย 
63. Web-sit คณะครุศาสตรอุสาหกรรม  (http://techec.rmutp.ac.th) 
64. Socail Network  http://www.facebook.com 
65. Socail Network  http://www.hi5.com 
66. Socail Network  http://twitter.com/rmutp_ied 
67. รายช่ือและจํานวนอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
68. คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่องการแตงใหขาราชการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
69. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
70. รายงานการประชุมท่ีแสดงการรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ  การกําหนดนโยบาย  แนวทางใน

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
71. สรุปการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  เชน  เส่ียงดานการ

เรียนการสอน  เส่ียงดานหลักสูตร  ฯลฯ 
72. รายงานแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน เพ่ือเสนอคณบดีใหทุกฝาย นําไปใชประกอบการดําเนินงาน 
73. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมวิเคราะห ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
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74. เสนอรายงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน เพ่ือนําเสนอคณบดีตอไป 

75. คํารับรองปฏิบัติราชการประจําป  2552 
76. แผนการดําเนินงาน  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
77. แผนการดําเนินการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
78. เปาหมายคุณภาพประจําปการศึกษา  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
79. Strategy Map  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
80. www.teched.rmutp.ac.th 
81. การจัดทํารายงานผลปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ  6  เดือน 9  เดือน 12 เดือน   
82. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป งบประมาณ  2552 
83. หนังสือผูมีสิทธิไดรับงินรางวัล 

 

 
 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 7  (ภาพรวม) 
   
  เกณฑ สกอ.   :  การจัดการดานการบริหารจัดการคณะครุศาสตรฯ ไดดําเนินการบริหารจัดการ โดยใช
หลักธรรมาภิบาล  มีแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีโครงการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร มี
การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมารวมในการกําหนดการบริหารของคณะ มีการนําระบบบริหารความเส่ียง
มาใช แตยังไมครอบคลุมทุกดานสําหรับ การสนับสนุนบุคลากรนําเสนอผลงานทางวิชาการตองปรับปรุง  
                องคประกอบนี้มีคะแนน เฉล่ีย  2.11  อยูในระดับ  ด ี
จุดเดน 

1. คณะครุศาสตรฯ มีการหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารคณะ 
2. มีแผนและการดําเนินงานพัฒนาผูบริหารและบุคลากรอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดระบบฐานขอมูลท่ีดี และการเขาถึงขอมูล มีหลายชองทาง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2. ระบบบริหารความเส่ียงไมครบทุกดาน 
3. การนําความคิดเห็นไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. มีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชติหรือนานาชาต ิ
2. จัดทําการบริหารความเส่ียงใหครบท้ัง 4 ดาน 
3. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการนําความคิดเห็นของคนท่ัวไป ไปใชในการบริหารงาน 
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องคประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
 

 2.  สัมภาษณ (ช่ือ) 
นางจันทนา โชติกรณ หัวหนางานการเงิน 
นางผุสด ี อ่ิมตา หัวหนางานแผนและงบประมาณ 
   

3.  รองรอยหลักฐาน  
1. คําเสนอขอตั้งงบประมาณแผนดินประจําป  2552 
2. คําเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได  ประจําป  2552 
3. แผนการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในสังกัด  
4. แผนการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ 
5. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552   
6. คําสังแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง   
7. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสด ุ
8. คําสังแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
9. รายงานการใชจายทางการเงิน   
10. รายงานการบันทึกตนทุนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ  2552 
11. รายงานทางการเงินคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ประจําป 2552 
12. สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม  ปงบประมาณ  2552 
13. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
14. ระบบ GFMIS 
15. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ 
16. เอกสารการขอใชทรัพยากรภายในคณะ 
17. การกําหนดเกณฑในการใชทรัพยากรคณะ 
18. การประชุมการจัดสรรพ้ืนท่ีใชประโยชนและการดูแลพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
19. รายงานผลการประหยัดงบประมาณในการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 
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 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 8  (ภาพรวม) 
   
  เกณฑ สกอ.   :  ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  ได  3.00  อยูในระดับดีมาก 
  
จุดเดน 

มีระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณตามแผนอยางตอเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการสรุปรายงานการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สรุปการใชทรัพยากรรวมกัน เพือการเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณ 
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องคประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
            1. ศึกษาเอกสารช่ือ  

-  เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 
-  เอกสารหลักฐานท่ีเตรียมไวใหตรวจ 
 

 2.  สัมภาษณ (ช่ือ) 
1.  ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ ผูชวยคณบด ี
2.  นายสมชาย เหลืองสด หัวหนางานประกันคุณภาพ 
3.  นางสาวนัยนา ตีผาลาด เจาหนาท่ี 

  
3. รองรอยหลักฐาน  

1. คูมือคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา  2551   
2. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ   
3. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552-2553  
4. วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมายคุณภาพ แผนงบประมาณรายจาย  5 ป  ปงบประมาณ     

2552-2556 (แผนยุทธศาสตร)   
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรฯ ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 27 มกราคม  2553 
6. เปาหมายคุณภาพ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552  

7. รายงานการประเมินตนเอง SAR ปการศึกษา 2550,2551คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
8. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2550, 

2551 รายงานผลก.พ.ร. 2552 
9. รายงานการประเมินตนเอง SAR สมศ.นํารองรอบสาม 
10. แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ 
11. แผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณของคณะฯ 
12. หลักสูตรครุสาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ท่ีเปดสอนวิชาประกันคุณภาพการศึกษา 
13. โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม 
14. โครงการความรวมมือการประกันคุณภาพแกนักศึกษา และสรางเครือขายพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  5  แหง 
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15. ขั้นตอนการทํางานของสโมสรนักศึกษา 
16. เอกสารโครงการความรวมมือการประกันคุณภาพแกนักศึกษา และสรางเครือขายพัฒนา  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  5  แหง 
17. รายงานผลการประเมินกิจกรรมโครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพกิจกรรม 

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
18. เปาหมายคุณภาพมทร.พระนคร  ปการศึกษา 2552 
19. รายงานผลประเมินสูสาธารณชนผานเว็ปไซต  www.teched.rmutp.at.th. 
20. แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   

 
 
 

 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 9  (ภาพรวม) 
  
  เกณฑ สกอ.   :  ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  ได  2.67  อยูในระดับดีมาก 
 
จุดเดน 

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสามารถรองรับระบบประกันคุณภาพภายนอกท้ัง สกอ. ,สมศ. 
และก.พ.ร.ไดครบถวน 

2. ระบบประกันคุณภาพภายในสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาและสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายนอกคณะ 
2. ควรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีด ีเพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 

 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินผลคุณภาพภายใน 
2. การรายงานสรุปแนวทางแกไขสนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะฯ  

(Improvement plan) ผูบริหาร (ท้ัง 3 ฝาย) ควรมีสวนรวมในการรายงาน 
3. ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีควรทํางานจริง ๆ และคําส่ังแตงตั้งควรระบุหนาท่ีใหชัดเจน 
4. จัดทําระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายนอกคณะ 
5.   จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมุงสูความเปนเลิศ 
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ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 
                    :  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม               65                        มทร.พระนคร    ปการศึกษา 2552                           
 
 

 

 
 
วิธีประเมิน/ ขั้นตอนการประเมิน 
 
ขั้นตอนที่ 1  กอนการตรวจเยี่ยม 

1. ศึกษาขอมูล 
   -  รายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 
   -  ขอมูลตามตัวบงช้ี มทร.พระนคร 9 องคประกอบ 
   -  เอกสาร  หลักฐาน  ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน 
  2.     ศึกษาวิเคราะหขอมูล 
  3.     กําหนดขอบเขตของการประเมิน 
  4.     นัดวันตรวจเยี่ยม 
   
  ขั้นตอนที่ 2  ระหวางการตรวจเยี่ยม 

1. ประชุมช้ีแจงแกบุคลากรและผูประสานงาน 
2. ดําเนินการ 
 -  สังเกต 
 -  สัมภาษณ 
 -  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูล 
3.   วิเคราะห 
4.    เสนอขอสังเกตและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหาร 
5.    สรุป 
ขั้นตอนที่ 3  หลังการตรวจเยี่ยม 
1. เขียนรายงานการตรวจเยี่ยม 
2. สงใหหนวยงานท่ีรับตรวจ พิจารณาตรวจสอบและโตแยง 
3. ปรับแกรายงาน 
4. สงหนวยงาน เพ่ือนําขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ปการศึกษา  2552 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระหวางวันที่  16  และ 19  กรกฎาคม พ.ศ.  2553 
      
 
ประธานผูตรวจประเมิน ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ ์ อยูเปนสุข องคประกอบท่ี  1, 6,  9  
คณะผูตรวจประเมิน นายสิงหแกว ปอกเท่ิง องคประกอบท่ี  2, 7 
 นางพจนา นูมหันต  
 นางสาวฉันทนา ปาปดถา  
เลขานุการ นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ องคประกอบท่ี  2, 7 
 
วันที่   16  กรกฎาคม  2553  

09.00 - 10.00  น. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของการประเมินและการตรวจเยี่ยมพรอมรับฟงการ
บรรยายสรุปจากผูบริหาร 

10.00 - 12.00  น. สัมภาษณผูบริหารและอาจารย ผูปกครอง ศิษยเกา นักศึกษาปจจุบันและสถาน
ประกอบการ 

12.00 - 13.00  น. พักกลางวัน 
13.00 - 15.00  น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ขอมูล จาก SAR ของคณะฯและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีคณะฯ จัดให 
15.00 - 16.30  น. คณะกรรมการผูตรวจฯ ประชุม สรุปผล 

  
วันที่   19  กรกฎาคม  2553  

08.00 - 10.00  น. คณะผูประเมินตรวจเยี่ยมในพ้ืนท่ีและประชุมวิเคราะหผลการตรวจเยี่ยม 
10.00 - 12.00  น. เสนอขอสังเกตเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหาร และศึกษาเอกสารหลักฐาน 

ขอมูลเพ่ิมเติม 
12.00 - 13.00  น. พักกลางวัน 
13.00 - 15.00  น. คณะผูประเมินประชุมวิเคราะห สรุปผลการตรวจเยี่ยม เตรียมรายงานผลดวยวาจา 
15.00 - 16.30  น. ประชุมเพ่ือช้ีแจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแกคณะผูบริหาร คณาจารยและ

ผูเกี่ยวของของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
                    
 

องคประกอบท่ี  3 , 4, 5, 8 
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หมายเหตุ      หากมีปญหา/ขอซักถามติดตอ  ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์  อยูเปนสุข     
                       โทรศัพท  085-137-3880   
 
คณะผูตรวจประเมินขอความอนุเคราะหจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดังนี ้

1. หองทํางานของคณะผูตรวจประเมิน 1 หอง  พรอมคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ จํานวน 1 ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสารอางอิงเพ่ิมเติมแตละมาตรฐาน  กําหนดผูรับผิดชอบและหนวยงานดูแลขอมูลให

พรอมในพ้ืนท่ีหนวยงาน  และจัดเอกสารอางอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไวในหอง
ทํางานของคณะผูตรวจฯ 

3. ผูประสานงานและนําทางระหวางการตรวจเยี่ยม  2 ทาน 
4. นัดหมายกรรมการประจําคณะฯ 1-3 ทาน , ผูบริหารคณะฯ อยางนอย 3 ทาน , อาจารย อายุงาน

ตั้งแต 5 ปขึ้นไป อยางนอย 3 ทาน , อาจารย อายุงานไมถึง 5 ป อยางนอย 3 ทาน , สถาน
ประกอบการ อยางนอย 3 แหง , ผูปกครองสาขางานละ 1 คน , ศิษยปจจุบันสาขางานละ 1 คน ,  
ศิษยเกาสาขางานละ  1 คน  และตัวแทนชุมชนอยางนอย 3 คน  เพ่ือเขารับการสัมภาษณ 
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รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย   (Stakeholders)   ท่ีทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ขอสัมภาษณ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

วันท่ี  16 , 19  กรกฎาคม  2553 
                         
  
1.  ท่ีปรึกษาหนวยงาน/กรรมการบริหาร :  นายไพลิน  ขาวสาด     ตําแหนง  ผจก.บ.โตโยตา ประเทศไทย  จก.
  
2.  ผูบริหาร :  ผูชวยศาสตราจารยเริงศักดิ์   มานะสุนทร   
     ตําแหนง  คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง 
     ตําแหนง  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
 :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒ ิ

             ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  
                                                       :  นายเกษมชัย   บุญเพ็ญ 
             ตําแหนง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
 

3.  อาจารย  (อายุงาน 5 ปขึ้นไป) :  อ.ขนิษฐา  ดีสุบิน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
   
                    (อายุงานนอยกวา 5ป)   :  อ.มนตรี  บุญเรืองเศษ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)  
   
 
4.  สถานประกอบการ                :  นายเสกศักดิ์  เจนเขตกิจ สถานประกอบการ  (บ.บานชางจก.) 
 :  นายสมหวัง  สุรจิตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   
  
     
5.  ผูปกครองนักศึกษาปจจุบัน  :  นายไพโรจน  ศรีสังข (ผูปกครองของนศ.ช้ันป 4 อุตสาหการ) 
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6.  ศิษยปจจุบัน :  นายอนิรุตท  จันทรอํารุง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป 3) 
 :  นายพัฒนกฤษณ  นามคํามี สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล(ป 3)  
 :  นายพงษธร  พรหมมาดา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร(ป 2) 
 :  นายกานต  แกววังสัน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-

โทรคมนาคม (ป 2) 
 :  นายทวีศักดิ์  เษตรพงษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป 2) 
 
 
7.  ศิษยเกา             :  นายวศิน  ศรีสุขสมวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
     
                
8.  ตัวแทนชุมชน :  นายเฉลิมพล  ทองใบ    
  
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย   (Stakeholders)  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                             
วันท่ี  16 , 19  กรกฎาคม  2553 
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ภาพการตรวจประเมิน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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ผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
การประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา 2552 
 

1.  ขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน 

  การระบุขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของหนวยงานท่ีทําใหเขาใจบริบทของหนวยงาน 
 การระบุขอมูลท่ีสะทอนเอกลักษณของหนวยงาน (ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ) 
 การเสนอระบบการบริหารหนวยงานใหเห็นภาพชัดเจน 
 การเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

  การนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน (หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานท่ี   นิสิตนักศึกษา) 
2. ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
 ระบุเปาหมายของการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงช้ีชัดเจน 
 ควรมีการใชเกณฑการประเมินตามมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 
 เสนอการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในแตละองคประกอบครบถวน 
 สรุปผลการดําเนินงานโดยเทียบกับเปาหมายชัดเจน 
 กําหนดระดับคุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. ความถูกตองการนําเสนอผลการประเมินตนเอง (จาก SAR) 
การระบุแหลงหรือขอมูลหลักฐานอางอิงชัดเจน ครบถวนเพื่อรองรับผลการประเมิน 
 การแสดงขอมูลพื้นฐานท่ีรองรับการประเมินครบถวน เพียงพอตอการประเมิน  
 การประมวลผลขอมูลถูกตองตามนิยามของตัวบงช้ี 
 การคํานวณคาสถิติตามตัวบงช้ีถูกตองตามนิยามของตัวบงช้ี 
 การสรุปผลถูกตองตามขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏ 

4. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชในรายงาน 
  ถูกตองตามหลักภาษา 
 การสะกดคําผิดพลาดนอย 
 การใชภาษากระชับ 
 คําอธิบายเช่ือมโยงเปนเหตุเปนผล ไมขัดแยงกันเองในตัวรายงาน 
 รูปแบบการนําเสนอขอมูลเขาใจงาย เปนระบบ 

5. ประโยชนของรายงาน 
 การนําเสนอผลการประเมินครอบคลุมจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
 การเขียนรายงานไดแสดงเง่ือนไข ปจจัยท่ีสงผลตอสภาพและผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
 ขอมูลสารสนเทศท่ีไดระบุในรายงานช้ีใหเห็นทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 
 ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับเปนรูปธรรม รองรับการตัดสินใจของผูเกี่ยวของ 
 ขอมูลสารสนเทศเปนประโยชนตอการรองรับการประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
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การประเมินอภิมานคุณภาพภายในของการประเมิน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา 2552 

 
1. คุณสมบัติของผูประเมิน 

    มีความเขาใจในระบบประเมินภายในของ สกอ. 
    มีความเขาใจในองคประกอบและตัวบงช้ี  สกอ.  ใช 
    มีประสบการณและความรูความสามารถในการประเมินภายใน 
    มีจิตใจท่ีเปนกลาง  เห็นคุณคาของการประเมิน เปนธรรม เปนกัลยาณมิตร  ใจเปดกวาง 
    มีทักษะความสามารถสื่อสารกับผูเกี่ยวของ 
    มีทักษะการเก็บขอมูล  การเขาถึงขอมูล  การซักลวงขอมูล 
    มีความไวตอการสังเกต   ตอการวิเคราะห การตีความ ความถูกตองของขอมูล (ท้ังเชิงปริมาณ  คุณภาพ) 
    มีความสามารถในการทํางานเปนทีมเปน 

2. การกําหนดแผนการทํางานและการปฏิบัติงานตามแผน 
    มีการกําหนดทีมประเมินท่ีเปนไปตามเกณฑ  และมีคุณสมบัติท่ีสามารถเสริม  ประสบการณกันไดอยาง

เหมาะสม 
    มีการวิเคราะห SAR รวมกัน  และตรวจสอบความสอดคลองของผลการวิเคราะหรวมกัน  ภายในทีม 
    มีการมอบหมายงานแตละคนรับผิดชอบตามศักยภาพหรือความสามารถของแตละคนในทีมประเมิน 
    มีการสรุปประเด็นขอมูลขอมูลท่ีตอง เก็บเพิ่มเติม  ตรวจสอบ  หรือขอคําอธิบาย 

3. ความสามารถในการวิเคราะห  SAR 
    ความเขาใจภูมิหลัง บริบท เอกลักษณของหนวยงาน 
    ความเขาใจระบบการบริหารหนวยงานใหเห็นภาพชัดเจน 
    ความเขาใจระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
    การรับรูและเขาใจในขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน  (หลักสูตร  บุคลากร  งบประมาณ   อาคาร  สถานท่ี  

นิสิตนักศึกษา) 
    ความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหนวยงานตามตัวบงช้ีและองคประกอบ 
    ความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหนวยงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
    ความรูเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดออนของหนวยงาน และทิศทางของหนวยงานตามท่ีหนวยงานรายงาน 
    ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยเง่ือนไขของสภาพและผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

4. ความสามารถในการออกแบบเก็บขอมูลและประมวลผล 
    มีการทําความเขาใจตรงกันและชัดเจนในนิยามของตัวบงช้ี 
    การกําหนดแหลงขอมูลท่ีมีนาเช่ือถือและสอดคลองกับตัวบงช้ี 
    การออกแบบระบบท่ีใชขอมูลหลายแหลงเพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล 
    การวางระบบรักษาความลับของผูใหขอมูล  และไมกอใหเกิดความเสียหายกับผูใหขอมูล 
    การกําหนดขนาดของผูใหขอมูลในตัวบงช้ีท่ีจําเปนตองจัดเก็บดวยวิธีการสํารวจท่ีเพียงพอ 
    การกําหนดวิธีสุมตัวอยางกลุมผูใหขอมูลโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา บุคลากรในหนวยงาน 
    การกําหนดชวงเวลาและระยะเวลาการเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของตัวบงช้ี 
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    การกําหนดเทคนิคการเก็บขอมูลท่ีคํานึงถึงความคุมคา ประหยัด และไดขอมูลตรงตาม ความเปนจริง 
    จัดเก็บขอมูลท่ีตรงตามนิยามของตัวบงช้ี 
    จัดเก็บขอมูลตรงกับชวงเวลาท่ีกําหนด   (ภาคการศึกษา  ปงบประมาณ) 
    จัดเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณทุกตัวบงช้ี 
    มีเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  (เชน  การสัมภาษณผูเกี่ยวของเกี่ยวกับความรูสึก   ความคิดเห็น  คุณภาพ

การปฏิบัติงาน) ตรงตามสภาพจริง 
    มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  (Clean  data) และการจัดการ (ทดแทน)   ขอมูลท่ีสูญหาย  (missing 

data) อยางเหมาะสม 
    มีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลถูกตองตามวิธีการท่ีกําหนด 
    มีการตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินกอนจัดทํารายงานการประเมิน 

5. ระบบการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน 
5.1   การตรวจสอบวิธีการประเมินที่ใช 

    การประชุมรวมกันในทีมผูประเมินเพื่อตรวจสอบวิธีการประเมินเปนระยะ ๆ 
    การประชุมหารือเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการ 
    การปรับวิธีการประเมินใหมหากพบวาวิธีการเดิมยังมีขอบกพรอง 

5.2   การตรวจสอบผลการประกัน 
    ทุกฝายท่ีเกี่ยวของรวมกันตรวจสอบความถูกตอง  ความนาเช่ือถือของผลการประเมิน 
    การตรวจสอบการแปลความหมาย  และการตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีถูกประเมินวามีความ ชัดเจน   ถูกตอง 

สอดคลองกับสภาพจริง 
    การตรวจสอบขอมูล  และจัดเก็บขอมูลใหมในกรณีท่ีพบวาผลการประเมินขัดแยงกับสภาพจริง หรือใหผล

เปนท่ีนาสงสัยหรือไมครบถวนสมบูรณ 
6. ระบบการจัดทําและรายงานผลการประเมิน 

    มีการเขียนรายงานผลการประเมินสอดคลองกับขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏ 
    มีการเขียนรายงานท่ีกระชับ  ใชภาษาเขาใจงาย 
    มีการเขียนรายงานในรูปแบบตามท่ีกําหนด 
    รายงานการประเมินมีเนื้อหาครบถวน ครอบคลุมผลการประเมิน  จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตอไป  และวิธี  ปฏิบัติท่ีดี (ถามี) นวัตกรรม (ถามี) 
    การเขียนรายงานการประเมินไดแสดงถึงเง่ือนไข ปจจัยท่ีสงผลตอผลการดําเนินงาน    ท้ังในเชิงบวกและเชิง

ลบของหนวยงานในแตละองคประกอบ 
    จัดทํารายงานผลการประเมินเสร็จทันเวลา 
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สําเนาประกาศนียบัตรผูตรวจประเมินภายในที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.  

หรือสถาบันจัดฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


