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ค ำน ำ 
 

 รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นรายงานผลการด าเนินการประกนัคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา   
พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2554 ถึง 31  พฤษภาคม  2555  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ซ่ึงมีภารกิจหลกั คือ การจดัการศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัมี  3  ระดบั คือ ระดบั ปวส.  ระดบัปริญญาตรี
และระดบัปริญญาโท  โดยมุ่งใหก้ารประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา 4 ดา้น คือ การ
ผลิตบณัฑิต งานวจิยัส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม งานบริการทางวชิาการแก่สังคม  งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และส่ิงแวดลอ้ม เนน้ความส าคญัท่ีกระบวนการในการบริการการศึกษา และระบบบริหารเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผูรั้บบริการ  รายละเอียดเอกสารจะเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมิน
ตนเอง  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลผลิต  ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร 10 องค์ประกอบ  ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินของ  สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.  
นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา (3D) และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครบถว้น 
โดยด าเนินการประกนัคุณภาพภายในมาอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงาน
ฉบบัน้ี  จะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการวางแผนการบริหารการจดัการ  และพฒันามหาวทิยาลยัในเชิง
นโยบายระดบัชาติให้มีประสิทธิภาพ  และพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตอบสนองต่อความตอ้งการของ
สังคม  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการพฒันามหาวทิยาลยัสู่องคก์รท่ีเป็นเลิศระดบัสากลต่อไป 
   

 
 

 
                             (รองศาสตราจารยด์วงสุดา   เตโชติรส) 

                             อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า  ก 
ส่วนที่ 1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน  
 - ประวติัความเป็นมาของมทร.พระนคร  
 - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 - สถานท่ีตั้ง  
 - วิสยัทศัน ์/ ภารกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์  
 - การวิเคราะห์สถานการณ์  
  วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจยัภายใน  
  วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจยัภายนอก  
 - ขอ้มลูทัว่ไปของหน่วยงาน  
  การจดัการศึกษา  
  บุคลากร  
  นกัศึกษา  
  อาคาร สถานท่ี  
  ครุภณัฑ ์  
  งบประมาณ  
 - การเปรียบเทียบเป้าหมายคุณภาพและผลการปฏิบติังานในปีการศึกษา 2554 

       ตามเกณฑม์าตรฐานของ มทร.พระนคร, สกอ. , สมศ รอบสาม .และ ก.พ.ร. 
 

 - ผลการด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวตักรรมท่ีสร้างข้ึน  
ส่วนที่ 2 การประกนัคุณภาพการศึกษา   
 - แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 - RMUTP Model                                                                                                                 

- ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
- แนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
- แผนการด าเนินงาน 
- ผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพ 
- ประโยชนข์องผูรั้บบริการ 
- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 

ส่วนที ่3 การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554  
 ส่วนท่ี 3-1 สรุปผลการด าเนินงานผลการประเมินรายตวับ่งช้ีและค่าเฉล่ียรายมาตรฐาน        

ตามเกณฑ ์มทร.พระนคร 
 

 ส่วนท่ี 3-2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ ์มทร.พระนคร  
 



 ค 

  หนา้ 
ส่วนที ่4  สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิของ สกอ. ,   

สมศ. รอบสาม และ ก.พ.ร. 
 

 ส่วนที่ 4-1  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ ์สกอ.   
  ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีและค่าเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. [แสดงดว้ยตาราง 4-1 (ส.1)] 
 

  ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีและค่าเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.  [แสดงดว้ยตาราง 4-2 ก/ข (ส.2)] 

 

  สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน สกอ.  [แสดงดว้ยตาราง 4-3 ก/ข (ส.3)] 

 

  สรุปคะแนนแต่ละมุมมองดา้นบริหารจดัการท่ีส าคญัและตวับ่งช้ีตามมาตรฐาน 
สกอ. [แสดงดว้ยตาราง 4-4 ก/ข (ส.4)]  

 

  สรุปคะแนนตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาและตวับ่งช้ี สกอ.  
[แสดงดว้ยตาราง 4-5 ก/ข (ส.5)] 

 

 ส่วนที่ 4-2  สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์สมศ. รอบสาม  
 ส่วนที่ 4-3  สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 สรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2554

โดยรวม (10  องคป์ระกอบ) 
 

ส่วนที ่5 ภาคผนวก  
 - เป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2555  
 - ยทุธศาสตร์การพฒันา มทร.พระนคร  
 - สรุปผลประเมินการใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑ์

มหาวิทยาลยัฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

 - สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ มหาวทิยาลยัฯ ประจ าปีการศึกษา 2554  
 - สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ประจ าปีการศึกษา 

2554 (ผลประเมินอธิการบดี) 
 

 - สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั ความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

 - ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ฯ และผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมาย
คุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 

- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขบัเคล่ือนระบบและกลไกและตรวจ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ์สกอ. สมศ. รอบสาม ก.พ.ร. ประจ าปี
การศึกษา 2554 ระดบัมหาวิทยาลยั 

- รายช่ืออกัษรยอ่ของหน่วยงาน 
- ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Common data set) มหาวิทยาลยัฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 
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สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี 1-1 แสดงการจดัการศึกษาของคณะฯ มทร.พระนคร จ าแนกตามระดบัการศึกษาของสาขาวชิา         

ปีการศึกษา 2554 
 

ตารางท่ี 1-2  แสดงขอ้มูลอาจารยจ์ าแนกตามวฒิุการศึกษา : ต าแหน่งทางวชิาการและคณะ  
ตารางท่ี 1-3 (ก) ขอ้มูลบุคลากรดา้นสนบัสนุน จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง อายเุฉล่ีย และ

ประสบการณ์ในการท างานเฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 1-3 (ข) แจกแจงจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุน จ าแนกตามหน่วยงาน คุณวฒิุการศึกษา และ
ประเภทบุคลากร 

 

ตารางท่ี 1-4  ตารางแสดงจ านวนครุภณัฑ ์  
ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจ าปีของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555

จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ                       
ปี พ.ศ. 2555 จ าแนกตามประเภทรายจ่ายของมหาวทิยาลยั 

 

ตารางท่ี 1-7 ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายคุณภาพและผลการปฏิบติังานท่ีไดใ้นปีการศึกษา 2554  
ตามเกณฑม์าตรฐานมทร.พระนคร, สกอ. , สมศ. รอบสาม และ ก.พ.ร. 

 

ตารางท่ี 3-1ก  แสดงตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพของมทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี  
ตารางท่ี 3-1ข สรุปคะแนนตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของ

ตวับ่งช้ี 
 

ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีและค่าเฉล่ียรายองคป์ระกอบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

ตารางท่ี 4-1 (ส.1) (ตารางค านวณ ส.1) ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีและค่าเฉล่ียราย
มาตรฐาน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. และ สมศ. รอบสาม ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

ตารางท่ี 4-2 (ส.2) ตารางสรุปผล (ส.2) สรุปคะแนนตามมาตรฐาน สกอ. จ าแนกตามตวับ่งช้ีของ สกอ. และ 
สมศ. รอบสาม แต่ละตวับ่งช้ีใชค้ะแนนอิงเกณฑเ์ตม็ 5 

 

ตารางท่ี 4-3 (ส.3) ตารางสรุปผล (ส.3) สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. และ สมศ. รอบสาม 

 

ตารางท่ี 4-4 (ส.4) ตารางสรุปผล (ส.4) สรุปคะแนนแต่ละมุมมองดา้นการบริหารจดัการ ท่ีส าคญัและตวับ่งช้ีใน
มุมมองเหล่านั้นตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. และ สมศ. รอบสาม (60 ตวับ่งช้ี) แต่ละตวับ่งช้ี 
ใชค้ะแนนอิงเกณฑเ์ตม็ 5 

 

ตารางท่ี 4-5 (ส.5) ตารางสรุปผล (ส.5) สรุปคะแนนตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน สกอ.    แต่ละตวับ่งช้ีใชค้ะแนนอิงเกณฑเ์ตม็ 5 

   

  

 


