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คํานํา 
 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้น  เพ่ือเปนรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ  ประจําปการศึกษา 
พ.ศ.2552  วันที่ 1 มิถุนายน  2552 ถึง 31  พฤษภาคม  2553  ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงมีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา ซ่ึงปจจุบันมี  3  ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และระดับปริญญาโท  โดยมุงท่ีการประกันคุณภาพในสวนของ
การบริหารการศึกษา 4  ดาน คือ การผลิตบัณฑิต งานวิจัยส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม งานบริการทางวิชาการแก
สังคม  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  เนนความสําคัญท่ีกระบวนการในการบริการ
การศึกษา และระบบบริหารเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ ซ่ึงไดแก นักศึกษา ผูปกครอง  
ผูประกอบการในตลาดแรงงาน และผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาทุกกลุม  รายละเอียดเอกสารจะ
เปนการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตนเอง  โดยดําเนินการประเมินตนเอง  ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 10 
องคประกอบ ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบการประเมิน ของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.  และนโยบายรัฐบาล (3D) 
ครบถวน โดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้              
จะนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับในการวางแผนการบริหารการจัดการ  และพัฒนามหาวิทยาลัย  เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานตาม   พันธกิจ มีประสิทธิภาพ  พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอบสนองตอความตองการของ
สังคม  ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรท่ีเปนเลิศระดับสากลตอไป 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยเริงศักดิ์   มานะสุนทร) 
 คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  ก 
สวนท่ี 1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1 
 - ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   1 
 - แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2 
 - สถานท่ีต้ัง 3 
 - วิสัยทัศน / ภารกิจ / เปาหมาย / กลยุทธ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 3 
 - การวิเคราะหสถานภาพ 4 
  วิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 5 
  วิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 5 
  ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค  8 
  กลยุทธ / มาตรการ 9 
 - ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 11 
  การจัดการศึกษา 12 
  บุคลากร 13 
  นักศึกษา 15 
  อาคาร 15 
  ครุภัณฑ 16 
  งบประมาณ 18 
 - การเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2552        

ตามเกณฑมาตรฐานของ มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. 
20 

 - ผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือนวัตกรรมท่ี สรางข้ึน 30 
สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา   
 - นโยบายดานการประกันคุณภาพ 31 
 - แผนการดําเนินงานข้ันตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 35 
 - แนวทางดําเนินการประกันคุณภาพ 36 
 - การบริหารจัดการคณะท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา 38 
 - องคประกอบและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ 39 
 - ผังกระบวนการ (Business Flow)  40 
 - นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) 41 
 - ผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษา 61 
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  หนา 
สวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานและเกณฑ มทร.พระนคร  
 - ผลการประเมินตนเองจําแนกตามตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑของมทร.พระนคร 63 
 -  สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้และคาเฉลี่ยรายองคประกอบ  

        ระบบคุณภาพตามเกณฑมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
74 

สวนท่ี 4  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สวนท่ี 4-1  สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประอบ/ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

169 

  เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของ มทร. พระนคร  และ สกอ.       
ปการศึกษา 2552 

187 

  สรุปผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา 2552 โดยรวม 

188 

สวนท่ี 5 ภาคผนวก  
 - เปาหมายคุณภาพคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2552 - 2553 197 
 - ผังยุทธศาสตรการพัฒนา มทร.พระนคร 204 
 - ผังยุทธศาสตรการพัฒนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 205 
 - สรุปผลประเมินการใชระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑคณะฯ 

ประจําปการศึกษา 2552 
206 

 - สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ คณะฯ ประจําปการศึกษา  2552 208 
 - สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูนํา ประจํา

การศึกษา 2552 (ผลประเมินคณบดี) 
210 

 - สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากร  ประจําปการศึกษา 2552 

214 

 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล
รายงานตามเปาหมายคุณภาพฯ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2552 

216 

 - ขอมูลพื้นฐาน (Common data set) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2552 227 
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สารบัญตาราง 
  หนา 
ตารางท่ี 1-1 แสดงการจัดการศึกษาของคณะฯ มทร.พระนคร จําแนกตามระดับการศึกษาของสาขาวิชา ป

การศึกษา 2552 
12 

ตารางท่ี 1-2  แสดงขอมูลอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการและคณะ 13 
ตารางท่ี 1-3 (ก)   ตารางสรุปแสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย  และประสบการณ

ในการทํางานเฉลี ่
14 

ตารางท่ี 1-3 (ข)   ตารางแสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย  และประสบการณ
ในการทํางานเฉลี่ย 

14 

ตารางท่ี 1-4  ตารางแสดงจํานวนครุภัณฑ  16 
ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจําปของ มทร.พระนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 จําแนกตาม

ประเภทรายจาย 
18 

ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2551 และปพ.ศ. 2552 
จําแนกตามประเภทรายจายของ คณะ 

19 

ตารางท่ี 1-7 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานท่ีไดในปการศึกษา 2552  ตามเกณฑ
มาตรฐานมทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. 

20 

ตารางท่ี 3-1ก  แสดงตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของมทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี 63 
ตารางท่ี 3-1ข สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี 63 
ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลี่ยรายองคประกอบ ตามเกณฑ

มาตรฐาน มทร.พระนคร ประจําปการศึกษา 2552 
64 

ตารางท่ี 4-1 (ตารางคํานวณ ส.1) สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552 

169 

ตารางท่ี 4-2ก อธิบายตารางสรุปผล (ส.2) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ.จําแนกตามตัวบงช้ีของ สกอ. 174 
ตารางท่ี 4-2ข ตารางสรุปผล (ส.2) สรุปคะแนนตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามตัวบงช้ีของ สกอ.แตละตัวบงช้ี              

ใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3 
174 

ตารางท่ี 4-3ก อธิบายตารางสรุปผล (ส.3) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใช
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. 

175 

ตารางท่ี 4-3ข ตารางสรุปผล (ส.3) สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สกอ. 

175 

ตารางท่ี 4-4 (ตารางคํานวณ ส.3) สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552 

176 

ตารางท่ี 4-5ก อธิบายตารางสรุปผล (ส.4) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ท่ีสําคัญและ 
ตัวบงช้ีในมุมมองเหลานั้นตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  

181 

ตารางท่ี 4-5ข ตารางสรุปผล (ส.4) สรุปคะแนนแตละมุมมองดานการบริหารจัดการ ท่ีสําคัญและตัวบงช้ีใน
มุมมองเหลานั้นตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (40 ตัวบงช้ี) แตละตัวบงช้ี ใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3  

181 
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  หนา 
ตารางท่ี 4-6 (ตารางคํานวณ ส.4) ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ สรุปผลการ

ดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

182 

ตารางท่ี 4-7 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของมทร.พระนคร และมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2552 

187 

   
 

 
 

 


