ก

คำนำ
รายงานฉบับ นี้ จดั ท าขึ้ นเพื่ อเป็ นรายงานผลการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพ ประจาปี การศึ กษา
พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่ งมีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา ซึ่ งปั จจุบนั มี 3 ระดับ คือ ระดับ ปวส. ระดับปริ ญญาตรี
และระดับปริ ญญาโท โดยมุ่งให้การประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษา 4 ด้าน คือ การ
ผลิตบัณฑิต งานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริ การทางวิชาการแก่สังคม งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม เน้นความสาคัญที่กระบวนการในการบริ การการศึกษา และระบบบริ หารเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การ รายละเอียดเอกสารจะเป็ นการรายงานผลการดาเนิ นงาน และผลการประเมิน
ตนเอง ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 10 องค์ประกอบ ซึ่ งครอบคลุมองค์ประกอบการประเมิน ของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.
นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา (3D) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครบถ้วน
โดยดาเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิ ผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงาน
ฉบับนี้ จะนามาใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนการบริ หารการจัดการ และพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิง
นโยบายระดับชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ องค์กรที่เป็ นเลิศระดับสากลต่อไป

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ข

สารบัญ
คานา
ส่ วนที่ 1

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

หน้ า
ก
บริบทของหน่ วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน
- ประวัติความเป็ นมาของมทร.พระนคร
- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- สถานที่ต้ งั
- วิสยั ทัศน์ / ภารกิจ / เป้ าหมาย / กลยุทธ์
- การวิเคราะห์สถานการณ์
 วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
 วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
- ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยงาน
 การจัดการศึกษา
 บุคลากร
 นักศึกษา
 อาคาร สถานที่
 ครุ ภณ
ั ฑ์
 งบประมาณ
- การเปรี ยบเทียบเป้ าหมายคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2554
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ มทร.พระนคร, สกอ. , สมศ รอบสาม .และ ก.พ.ร.
- ผลการดาเนินงานที่เป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
การประกันคุณภาพการศึกษา
- แนวคิดการดาเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
- RMUTP Model
- ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
- แนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพ
- แผนการดาเนินงาน
- ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ
- ประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2554
ส่วนที่ 3-1 สรุ ปผลการดาเนิ นงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร
ส่วนที่ 3-2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร

ค

หน้า
ส่ วนที่ 4

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินของ สกอ. ,
สมศ. รอบสาม และ ก.พ.ร.

ส่ วนที่ 4-1 สรุ ปผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.
 ผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. [แสดงด้วยตาราง 4-1 (ส.1)]
 ผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. [แสดงด้วยตาราง 4-2 ก/ข (ส.2)]
 สรุ ปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน สกอ. [แสดงด้วยตาราง 4-3 ก/ข (ส.3)]
 สรุ ปคะแนนแต่ละมุมมองด้านบริ หารจัดการที่สาคัญและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
สกอ. [แสดงด้วยตาราง 4-4 ก/ข (ส.4)]
 สรุ ปคะแนนตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ สกอ.
[แสดงด้วยตาราง 4-5 ก/ข (ส.5)]
ส่ วนที่ 4-2 สรุ ปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม
ส่ วนที่ 4-3 สรุ ปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ก.พ.ร. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
สรุ ปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2554
โดยรวม (10 องค์ประกอบ)
ส่ วนที่ 5

ภาคผนวก

- เป้ าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจาปี การศึกษา 2554 – 2555
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร
- สรุ ปผลประเมินการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑ์
มหาวิทยาลัยฯ ประจาปี การศึกษา 2554
-

สรุ ปผลประเมินประสิ ทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ประจาปี การศึกษา 2554

- สรุ ปผลการวิเคราะห์การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ า ประจาปี การศึกษา
2554 (ผลประเมินอธิ การบดี )
- สรุ ปผลการวิเคราะห์การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการทางาน
ของบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2554
- คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ และผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้ าหมาย
คุณภาพฯ ประจาปี การศึกษา 2554
- คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไกและตรวจ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. รอบสาม ก.พ.ร. ประจาปี
การศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย
- รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงาน
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) มหาวิทยาลัยฯ ประจาปี การศึกษา 2554

ง

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-3 (ก)
ตารางที่ 1-3 (ข)
ตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1-7
ตารางที่ 3-1ก
ตารางที่ 3-1ข
ตารางที่ 3-2
ตารางที่ 4-1 (ส.1)
ตารางที่ 4-2 (ส.2)
ตารางที่ 4-3 (ส.3)
ตารางที่ 4-4 (ส.4)

ตารางที่ 4-5 (ส.5)

แสดงการจัดการศึกษาของคณะฯ มทร.พระนคร จาแนกตามระดับการศึกษาของสาขาวิชา
ปี การศึกษา 2554
แสดงข้อมูลอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา : ตาแหน่งทางวิชาการและคณะ
ข้อมูลบุคลากรด้านสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง อายุเฉลี่ย และ
ประสบการณ์ในการทางานเฉลี่ย
แจกแจงจานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามหน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา และ
ประเภทบุคลากร
ตารางแสดงจานวนครุ ภณั ฑ์
แสดงงบประมาณประจาปี ของ มทร.พระนคร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
จาแนกตามประเภทรายจ่าย
แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรี ยบเทียบระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.2554 และ
ปี พ.ศ. 2555 จาแนกตามประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
ตารางเปรี ยบเทียบเป้ าหมายคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงานที่ได้ในปี การศึกษา 2554
ตามเกณฑ์มาตรฐานมทร.พระนคร, สกอ. , สมศ. รอบสาม และ ก.พ.ร.
แสดงตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของมทร.พระนคร จาแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้
สรุ ปคะแนนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จาแนกตามประเภทของ
ตัวบ่งชี้
สรุ ปผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายองค์ประกอบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน มทร.พระนคร ประจาปี การศึกษา 2554
(ตารางคานวณ ส.1) ผลการดาเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยราย
มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และ สมศ. รอบสาม ประจาปี การศึกษา 2554
ตารางสรุ ปผล (ส.2) สรุ ปคะแนนตามมาตรฐาน สกอ. จาแนกตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ. รอบสาม แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5
ตารางสรุ ปผล (ส.3) สรุ ปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. และ สมศ. รอบสาม
ตารางสรุ ปผล (ส.4) สรุ ปคะแนนแต่ละมุมมองด้านการบริ หารจัดการ ที่สาคัญและตัวบ่งชี้ใน
มุมมองเหล่านั้นตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และ สมศ. รอบสาม (60 ตัวบ่งชี้) แต่ละตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5
ตารางสรุ ปผล (ส.5) สรุ ปคะแนนตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5

