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คํานํา 
 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ได

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบปการศึกษา 2553  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและ

ภายนอก ซึ่งไดดําเนินการตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และการประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) กําหนด   และตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดเพิ่ม  โดยชวงเวลาของการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คือ ต้ังแตวันที่        

1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ 

เพื่อเปนการสรางระบบการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม  โดยการใชขอมูลในการ

ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ มาวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเปนแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของคณะตอไป 

 

 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล) 

                    คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม      

                       12 กรกฎาคม 2554 
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ขอมูลเบื้องตนของคณะครศุาสตรอตุสาหกรรม 
 
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบนั 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนหนวยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ  เดิมมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)  กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2512  

ภายใตชื่อวา  Thai-German Technical Teacher College (TGTTC)  และตอมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนคร

เหนือ  ไดยกฐานะขึ้นเปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  วิทยาเขตพระนครเหนือ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน

ป พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517  จึงไดยกฐานะของคณะขึ้นเปนคณะวิชา   

โดยใชชื่อวา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร 

ในระหวางป พ.ศ. 2512 – 2517 เปนชวงระยะที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดรับการกอตั้งขึ้น โดยความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน             

2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการความชวยเหลือดังกลาวไดเนนทางดานการ

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดู

งาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซึ่งเปนหลักสูตร ค.อ.บ. แหงแรกในประเทศไทย  

และตอมาในระหวางป พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันไดขยายโครงการความชวยเหลือแกคณะเพิ่มขึ้น ดวยการ

ชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย    

นับต้ังแตป พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร   ไดแยกงานในสวนวิทยาศาสตร

ออกไปจัดตั้งเปนคณะวิชาใหม   ดังนั้น  คณะจึงไดใชชื่อวาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนตนมา 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ นั้น  คณะไดเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ รวม 21 หลักสูตร   และ

ยังไดเปดสอนตามขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี)  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานกังานคณบดี ซึง่เปนหนวยงาน

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ 7 ภาควิชา ไดแก ภาควชิาครุศาสตรเครื่องกล ภาควชิาครุศาสตรไฟฟา 

ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 

และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม   
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 

ปรัชญา : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันกําหนดไว คือ “พฒันาคน พัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ

เทคโนโลยี เพื่อการสอน การถายทอด การบริหารจัดการ การใช การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนผูที่รูจริง ทําไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มุงพัฒนางานดานการศึกษา 

วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใชสังคม 

 วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรค งานวิจัย  

ถายทอดเทคโนโลยี สูมาตรฐานสากล 

 พันธกิจ : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับ

ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ดานครุศาสตรอุตสาหกรรมตามความตองการของสังคม เพื่อพัฒนาการศึกษา

และเศรษฐกิจของประเทศ  ดําเนินการวิจัย พัฒนาองคความรูเพื่อประยุกตใชในการอาชีวะและเทคนิคศึกษาและ

อุตสาหกรรม   ใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน  สงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

วัตถุประสงค : 

 1.   ผลิตครูชางอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพรอมทาง 

ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

 2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางดานเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชวีศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการ ศึกษาดานการ

อาชวีศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม  ใหเปนผูนําในดานความคิด การคนควาและวิจัย 

 3.   วิจัยเกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางดานการศึกษา  เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม  และงานธุรกิจดานชาง

อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต 

 4.  บริการทางวชิาการดานวิชาประยุกตตาง ๆ  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา  การ

จัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในสถาบัน และใหแกชุมชนตาม

ความตองการของทองถิ่น 

 5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ  ที่มุงเนน 

การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี 

 เอกลักษณ :  ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 

 อัตลักษณ :   บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 
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แผนภูมิที ่1  โครงสรางการแบงสวนงานของคณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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 รายนามคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 

  1.  ผศ.ดร.พนาฤทธิ์     เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 

       2.  อ.จรัส  ทรัพยาคม รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

       3. อ.วิทวัส  ทิพยสุวรรณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

       4. อ.จิระศักดิ์             วิตตะ  รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

              5.   รศ.เชาวลิต ถาวรสิน  หน.ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล กรรมการ 

  6.  ผศ.ดร.ปฏพิัทธ ทวนทอง  หน.ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา กรรมการ 

              7.  อ.วิทวัส  ทิพยสุวรรณ หน.ภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษา กรรมการ 

              8.  อ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง  หน.ภาควิชาครศุาสตรโยธา กรรมการ 

              9.   อ.ดร.ธีรพงษ วิริยานนท       หน.ภาควิชาครศุาสตรเทคโนโลยี    กรรมการ 

             10.  ผศ.ดร.ไพโรจน สถิรยากร          หน.ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา   กรรมการ 

             11. ผศ.สุนีย  วรรธนโกมล       หน.ภาควิชาบริหารธุรกิจฯ               กรรมการ  

             12.  อ.ดร.ประดิษฐ เหมือนคิด          ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

             13.  ผศ.ดร.จรัญ แสนราช  ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

             14.  อ.รักนรินทร แสนราช  ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ  

             15.  ผศ.อํานาจ           ทองผาสุข ผูแทนคณาจารยประจําที่เปน                                                                         

       ขาราชการพลเรือน กรรมการ 

             16. น.ส.มัลลิกา ศรีเพ็ญ  หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ 

             17. น.ส.สุภาพร เซงไพเราะ พนักงานธุรการ 4 ผูชวยเลขานุการ 
  
 รายนามคณะกรรมการบรหิารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดบัสวนงาน 

 1. ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ประธานกรรมการ 

      2. อ.จิระศักดิ ์ วิตตะ  กรรมการ 

      3. อ.จรัส  ทรัพยาคม  กรรมการ 

      4. อ.วิทวัส  ทิพยสุวรรณ  กรรมการ 

      5. รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวฒัน  กรรมการ 

              6. รศ.เชาวลิต  ถาวรสิน   กรรมการ 

      7. ผศ.ดร.ปฏิพทัธ ทวนทอง   กรรมการ 

      8. อ.ดร.ภาณุวฒัน ปนทอง   กรรมการ 

 9. อ.ดร.ธีรพงษ วิริยานนท  กรรมการ       

            10.  ผศ.สุนีย  วรรธนโกมล  กรรมการ 

            11. ผศ.ดร.ไพโรจน สถิรยากร  กรรมการ 

            12.  นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ   กรรมการ 

            13.  นางกนกภัทร คูพิพัฒนไพศาล  กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  
 ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล 
 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส 

 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเครื่องกล 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจยัและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา 
 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 
 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟา 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟาศึกษา 
 ภาควิชาครุศาสตรโยธา 
 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการบรหิารงานวิศวกรรมโยธา 

 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป) 

 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาโยธา 

 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ 
 ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี 
 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
 - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
 ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 
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คณาจารย/บคุลากร  

ในปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีจํานวนอาจารยและเจาหนาที่ดังนี้ (1 เมษายน 2553) 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวชิาการ ประเภทบุคลากร 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี อื่น ๆ ศ. รศ. ผศ. อ. 

รวม 

อาจารย           
 - ขาราชการ          24 21 1 - - 10 17 19 46 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย 34 43 1 - 1 11 19 47 78 
ขาราชการสาย ข – ค - 5 16 -     21 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - 8 10 4     22 
พนักงานพิเศษ - - 18 4     22 
พนักงานราชการ - - 2 -     2 
ลูกจางประจํา - - - 9     9 

ผูเชี่ยวชาญชาวไทย 1 1 - - - 1 1  2 

ผูมีความรูความสามารถฯ - 1 - - - 1 - - 1 

รวม 59 79 48 20 1 23 36 66 203 
 

จํานวนนักศกึษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2553)  (ขอมูล ณ วนัที่ 9 ธนัวาคม 2553) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 
สาขาวิชา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

วิศวกรรมเครื่องกล/เครื่องกล 148 296  444 95 56  151 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 104   104 21   21 

วิศวกรรมการผลิต 111   111 13   13 

วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา   33 33   2 2 

วิศวกรรมไฟฟา/ไฟฟา 564 260  824 120 88  208 

ไฟฟาศึกษา   28 28   2 2 

วิศวกรรมโยธา/โยธา 48 48  96 31 1  32 

บริหารงานวิศวกรรมโยธา 25 40  65 18 1  19 

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป) 56   56 - -  - 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 174 235  409 63   63 

คอมพิวเตอรศึกษา   40 40  48 5 53 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  55 59 114  13  13 

ธุรกิจอุตสาหกรรม  33  33  65  65 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  164  164  -  - 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  71 80 151  7  7 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร   17 17   13 13 

รวม 1230 1202 257 2689 361 279 22 662 
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งบประมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

 เงินงบประมาณของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 2553   จําแนก
ตามหมวดรายจาย  (วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)   
 

 งบประมาณ รายได รวม 
1. รายรับทั้งหมด 
   - รายรับจากการจัดสรรงบประมาณประจําป 
    - มหาวิทยาลัยสมทบเงินงบบุคลากร (เงินงบประมาณแผนดิน) ป 2553 

2. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
3. คาใชจายทั้งหมดโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่และ 
    ที่ดิน 
4. คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน 
5. คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
    (เฉพาะรายจาย) 
6. คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย 
8. เงินเหลือจายสุทธิ 
9. สินทรัพยสุทธิ 

131,835,790.12 
104,143,900.00 

27,691,890.12 
 

65,870,084.95 
 

64,890,000.00 
 
 
 
 

1,075,705.17 
64,890,000.00 

19,834,340.00 
19,834,340.00 

 
4,178,340.00 

13,502,427.29 
 

2,022,103.20 
3,215,303.03 

 
177, 80.00 

2,653, 052.56 
4,309,809.51 
2, 22,103.20 

151,670,130.12 
123,978,240.00 
27,691,890.12 

4,178,340.00 
79,372,512.24 

 
66,912,103.20 

3,215,303.03 
 

177,080.00 
2,653,052.56 
5,385,514.68 

66,912,103.20 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมดําเนินการตามขั้นตอนการทํางาน

ของการบริหารคุณภาพตามวงจร PDCA โดยหนวยประกันคุณภาพการศึกษา (ศูนยตรวจสอบและประกัน

คุณภาพการ ศึกษา) คอยประสานงานและดูแลรับผิดชอบ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

มีหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน กําหนดรูปแบบ วางแผน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง  โดยจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะปละครั้ง ซึ่งใชเกณฑการประเมิน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สกอ.) และสอดคลองกับ สมศ. และ ก.พ.ร.                                                                                    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดตัวเองอยูในกลุม สถาบันเฉพาะทางที่เนนการ

ผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ค1) 
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 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปการศึกษา 2552  (การ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับผลการประเมิน และขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน 

รอบปที่ผานมา และผลการพัฒนาสวนงาน) 

 
 ดานการผลติบัณฑิต 
 คณะมีการกําหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ โดยการวิเคราะหเชิงประจักษเพื่อ

พัฒนาบุคลากรทั้งดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งพบวามอีาจารยระดับปริญญาเอกและ

ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนเพิ่มมากขึ้น 
 
ดานการวิจัย 

 คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยหรือนําผลงานไปตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทั้งนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งมีการแสวงหาแหลงทุนจาก

ภายนอกเพิ่มมากกวาเดิม 
 
ดานการบริการวิชาการแกสงัคม 

 คณะมีชือ่เสียงและไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก ซึ่งมีการใหนักศึกษามสีวนรวมในการ

ใหบริการ และภาควิชาทีใ่หบริการวิชาการไดนําความรูและประสบการณไปตอยอด โดยภาควิชาครุศาสตรโยธา

ไดมีการเปดหลักสูตรใหมในปการศึกษา 2553 และไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป) 
  

ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะเองและจัดโดยนักศึกษาเปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนการปลูกฝง 

และรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูสืบไป 
  

ดานการพฒันานักศึกษา 
 คณะมีการใหความรูแกนักศึกษาดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง

ตองดําเนินการตาม PDCA ทั้งหมด รวมทั้งมีการพัฒนานกัศึกษาตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคครบทั้ง 5 

ดาน 
  
 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการกับทุก

หนวยงาน รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและหัวหนา

ภาควิชารวมเปนกรรมการ และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 1   เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
เกณฑ 

มาตรฐาน 
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการ 
                       ดําเนนิการ  

  

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ขอ 6 

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ขอ 5 

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ขอ 6 

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คาเฉลี่ย 4.00 

1.30.1 ระบบและกลไกการพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน 
ถายทอดเปน 

ขอ 4 

1.30.2 ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปนตนแบบแหงการผลิตครูชาง 
           สรางสรรคนวัตกรรม 

ขอ 4 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต           

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ขอ 4 

2.2 อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 

2.3 อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 30 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 5 

2.5 หองสมุด อปุกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ขอ 6 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 6 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ ขอ 4 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหกับนักศึกษา ขอ 4 

สมศ. 1 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 80 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน  

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 4.00 

สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรอื

เผยแพร 

รอยละ 4.00 

สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

รอยละ 50 

สมศ.14 การพฒันาคณาจารย คะแนน 3 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้
เกณฑ 

มาตรฐาน 
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ขอ 6 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ 5 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 6 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิยัหรืองานสรางสรรค ขอ 4 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

บาท : คน 72,653.91 

บาท 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร รอยละ 25.00 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละ 40.00 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 7.00 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 4 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 4 

สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ  30.00 

สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ขอ 4 

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 

สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 

สมศ. 11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม ขอ 4 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวน

งาน 

ขอ 6 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 

สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสวนงาน คาเฉลี่ย 4.00 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้
เกณฑ 

มาตรฐาน 
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 6 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 7 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง ขอ 5 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอ 4 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.) คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนกตามองคประกอบ และมิติของ

ระบบประกันคุณภาพ 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
องคประกอบ ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ - 4.00 - 4.00 

 
ดี 

2. การผลิตบัณฑิต 3.69 4.50 4.00 4.13 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 4.39 5.00 - 4.80 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 - 3.50 พอใช 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.25 - 4.25 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

  รวม 3.86 4.39 4.00 4.28 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  
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ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (รวมตัวบงชี้ของ สกอ., สมศ., ตัวบงชี้ของ 

มจพ. และตัวบงชี้ของสวนงาน) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ จําแนกตามองคประกอบ และมิติของระบบประกันคุณภาพ 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
องคประกอบ ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ - 4.80 4.16 4.69 

 
ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.69 4.50 3.65 3.92 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 4.39 5.00 4.98 4.89 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.00 3.75 ดี 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.25 2.41 3.64 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 - 3.00 พอใช 

  รวม 3.86 4.33 3.93 4.14 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามองคประกอบและตัวบงชี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนินการ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงาน โดย

การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงาน และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ปรัชญาหรือปณิธาน  และ

วัตถุประสงคของสวนงาน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม

สถาบัน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

  1.1-01, 

1.1-02, 

1.1-03, 

1.1-04, 

1.1-05 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน    1.1-06, 

1.1-07 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 

พันธกิจ คอื ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

  1.1-02 

 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมาย

ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 
 

  1.1-02, 

1.1-06 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 พันธกจิ    1.1-08 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณา 

   1.1-08 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  

อย า งน อยป ล ะ  1 ครั้ ง  และรายงานผลต อ ผู บ ริหา รและ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอ

มหาวิทยาลัย 

 
 

  1.1-09 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

 
 

  1.1-10, 

1.1-11 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรวนรวนในการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ โดยมีการ

กําหนดกลยุทธจากทุกหนวยงาน ซึ่งเปนผลที่ไดจากการสัมมนาคณะ คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่  21-23 

พฤษภาคม 2552  ณ  โรงแรม Novotel Rim Pae Resort Rayong  จ.ระยอง  เร่ือง  การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เมื่อปการศึกษา 2552  เพื่อรวมกันกําหนดแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะ ในการสัมมนาดําเนินแบงกลุมทํา SWOT Analysis กําหนด Vision 

และประเด็นยุทธศาสตร  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเจาหลาวทอแสงบีช  

จ.จันทบุรี  เร่ือง การถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับองคกรสูระดับบุคคล คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 20 - 22 

เมษายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย อิน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี  เร่ือง "การจัดทํายุทธศาสตร

พัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2554"  เพื่อจัดทําแผนตามกรอบการปฏิรูปอุดมศึกษา 

รอบ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) ในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558  ซึ่ง

(ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาคณะไดรับความเห็นชอบครั้งแรกจากคณะกรรมการประจําสวนงาน ใน

คราวประชมุครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552  
ขอ 2 ในการจัดทําแผนกลยุทธพฒนาคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนหัวหนาภาควิชาหรือตัวแทนเขา

รวมเปนกรรมการ และใหทุกหนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบในทุกโครงการที่ตอบสนองประเด็น

ยุทธศาสตร  ซึง่ไดมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับองคกรสูระดับบุคคล เมื่อการสัมมนาคณะ  

ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเจาหลาวทอแสงบีช จ.จันทบรีุ  
ขอ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพระดบั

สากล  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
ขอ 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ในแตละโครงการที่

ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรครบ 4 พันธกิจ เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบตัิการประจําป 
ขอ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานวา

เปนไปตามที่กาํหนดไวหรือไม 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

พรอมทั้งรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

ขอ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธปละ 2 คร้ัง คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 

เดือน วาสามารถดําเนินการไดตามแผนหรือไม ถาไมเปนไปตามแผนเพราะติดปญหาอะไร เและรายงาน

ผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

ขอ 8 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

กระบวนการพฒันาแผน ขอ 6 ขอ 8 ขอ 5 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะโดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ และเปนแผนที่ 

เชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ 

3. มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายตามแผนที่กําหนด 

4. มีการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาํสวนงานไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

 เอกสารหมายเลข 1.1–02  แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)

 เอกสารหมายเลข 1.1–03  เอกสารสัมมนาคณะ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่  21-23 พฤษภาคม 2552  ณ  โรงแรม  

   Novotel Rim Pae Resort Rayong  จ.ระยอง  เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

   การพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
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 เอกสารหมายเลข 1.1-04  เอกสารสัมมนาคณะ คร้ังที่ 2 เมือ่วันที่ 21-23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเจาหลาว 

   ทอแสงบีช จ.จนัทบุรี เร่ือง การถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับองคกรสูระดับบุคคล  

 เอกสารหมายเลข 1.1-05 การไปสัมมนาคณะ คร้ังที่ 3 ตามคําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่  26/2554 

ส่ัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554 เร่ือง "การจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม ปการศึกษา 2554"  เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2554 ณ โรงแรม 

     ฮอลิเดย อิน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี 

 เอกสารหมายเลข 1.1–06 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ ครั้งที่  

2/2552 เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2552 

เอกสารหมายเลข 1.1-07 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสารหมายเลข 1.1–08  แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการ 

    พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553-2562 (ระยะ 4 ปแรก) ประจําปงบประมาณ 2553 

 เอกสารหมายเลข 1.1-09   รายงานผลแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการ 

    พัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 เอกสารหมายเลข 1.1–10 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 

    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 7/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 1.20.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติที่คิดเปน ทําเปน 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน 

   1.1-01,  

1.1-02, 

1.20.1-01, 

1.20.1-02 

2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีใ่หนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏบิัตทิั้งใน
และนอกหองเรียน หรือจากการวิจัย 

   1.20.1-03 

3. ทุกหลักสูตรมีการใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือปญหาพิเศษ 
หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 

   1.20.1-03 

4. มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน    1.20.1-04, 

1.20.1-05 

5. มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และมีผล
การประเมินไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

  1.20.1-06 

6. มีนักศึกษา หรอืผลงานของนักศึกษาไดรับการยอมรับ หรือไดรับ
การยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ดานวชิาการ 

 

 

  1.20.1-07 

7. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑติวาบัณฑิตมีคณุลักษณะคิดเปน  
    ทําเปน ตั้งแตรอยละ 50 ขึน้ไปของผูใชบณัฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

  1.20.1-08 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1           มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553-2562) ที่สอดคลอง

กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั      โดยมติสภามหาวิทยาลยั 

ในคราวประชมุ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552  ประกอบ ดวย ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต

บัณฑิตที่พึงประสงค  เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีความรู ทกัษะวิชาการและวิชาชีพ มีคณุลักษณะบัณฑิต
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ที่พึงประสงค ตอบสนองความตองการของตลาด แรงงานและเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนขีดความ 

สามารถในการแขงขันของประเทศ เปาประสงคที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการ

นักศึกษามีความทันสมัย  สามารถบูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย  โดยมีกลยุทธที่ 1 พัฒนา

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวชิาการและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน   

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการแขงขันดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  กลยุทธที่ 3 พัฒนาทุกกระบวนการที่สงผลใหเกิดคุณภาพบณัฑิตที่พึงประสงค  กลยุทธที่ 4 

พัฒนาการบริหารจัดการดานกิจการนักศึกษา       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยงัไดกําหนดอัตลักษณและ

เอกลักษณตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที ่26 มกราคม 2554 ดังนี้ 
          อัตลักษณ : “บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน”  (Graduates with Creativity & Workability) 

           เอกลักษณ : “มจพ. คอื มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม” 
                             “KMUTNB : University of Invention Creation to Innovation” 
          สวนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2553-2557 (ระยะ 5 ป) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัย ประกอบดวย ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคที่ 1 บณัฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑ

มาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และ

เปาประสงคที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามีประสิทธภิาพและทันสมัย 

สามารถบูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย  โดยมีกลยุทธที่ 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพีสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  กลยุทธที่ 2 

สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ    

ขอ 2 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติทัง้ในและนอกหองเรียนหรือจากการวิจัย เชน 
1. วิชา 200271 Professional Experience I  3(1-4) 
2. วิชา 200322 Educational Photography  3(2-2-5) 
3. วิชา 200376 Professional Experience V   3(0-6) 
4. วิชา 200339 Educational Innovation and Information Technology  3(2-2-5) 
5. วิชา 247440 Seminar in Vocational and Technical Education   3(1-4-4) 

ขอ 3 ทุกหลักสูตรมีการใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือปญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 

1. วิชา 220290 Project Study and Seminar  1(0-3) 
2. วิชา 270351 Project Study  1(0-2-1) 
3. วิชา 210277 Special Project II  3(1-6) 

       4.     วิชา 260426 Special Problem  3(0-6-3) 
ขอ 4 ในปการศึกษา 2553 มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน ไดแก โครงการพัฒนา

ส่ิงประดิษฐ ครั้งที่ 2 และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังที่ 1 ของ

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งในปนี้มีผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศไดรับการจดลิขสิทธิ์  1 ผลงาน คอื 

ระบบบริการ Printer ของนายธนาดล คงทอง  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา    
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกบัการดําเนินงานที่สอคดลองกับอัตลักษณ 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถปุระสงคและจุดเนน จุดเดน (เอกลักษณ) ประจําปการศึกษา 2553 ขอ

มหาวิทยาลัย โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเมินผานเว็บไซต www.survey.icit.kmutnb.ac.th ซึง่

ผลการประเมินอัตลักษณมีคาเฉลี่ย 4.02 และเอกลักษณมีคาเฉลี่ย 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 (1.20.1-06) 

ขอ 6 มีผลงานของนักศึกษาภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติ คือ ชุดอุปกรณควบคุมเมาส

พอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ซึ่งไดรับรางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

ซึ่งไดนําขึ้นทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จํานวน 4 ชุด เพื่อนําไปใชในโครงการตาง ๆ ตาม

พระราชอธัยาศยั 
ขอ 7 มีการประเมินผลจากผูใชบัณฑิตวาบัณฑิตมคีุณลักษณะคิดเปน ทําเปน มีคาเฉลี่ย 4.16 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน 

ทําเปน 
ขอ 5 ขอ 7 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

 เอกสารหมายเลข 1.1–02 แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)

 เอกสารหมายเลข 1.20.1–01   มติสภามหาวทิยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2554 ฉบับที ่11 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 

  เร่ือง อัตลักษณ/เอกลักษณของ มจพ. 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันที ่

  31 มีนาคม 2554  
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 เอกสารหมายเลข 1.20.1-03 ขบวนวิชาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-04 โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คร้ังที่ 2 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-05    โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังที่ 1 

  เอกสารหมายเลข 1.20.1–06  แบบประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาํเนินงานที่สอคดลองกับ 

 อัตลักษณ ปรัชญา ปณธิาน พนัธกิจ วัตถปุระสงคและจุดเนน จุดเดน  

 (เอกลักษณ) ประจําปการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัย 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07 ชุดอุปกรณควบคุมเมาสพอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ซึ่งไดรับ 

  รางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-08 บันทึกขอความ กองแผนงาน ที่ กผ 187/2554 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เร่ือง 

  สงขอมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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ตัวบงชี้ที่ 1.20.2   ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 
                       ประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการกําหนดกลยุทธที่สงเสริมและสนับสนุนการสราง        

ประดิษฐกรรมที่สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรม 

 
 

  1.1-01, 

1.1-02 

2. มีการสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบตัิตาม 

กลยุทธที่กําหนด 

 
 

  1.20.1-04, 

1.20.1-05 

3. มีการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามจุดเนน 

และจุดเดนของมหาวิทยาลัย 

 
 

  1.20.1-04, 

1.20.1-05 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามจุดเนน และ

จุดเดนของมหาวิทยาลัย 

 
 

  1.20.1-04, 

1.20.1-05 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดนของมหาวิทยาลัย 

 
 

  1.1-09 

6. มีการประเมนิผลความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

งานที่สอดคลองกับจุดเนน และจุดเดนของมหาวิทยาลัย และมีผล

การประเมินไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   1.20.1-06 

7. มีผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของคณาจารย หรือบุคลากร 

หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลยั ที่เกิดประโยชนหรือสรางคุณคาตอ

สังคม หรือไดรับการจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบัตร 

 
 

  สมศ. 6-01, 

6-02, 6-03 

8. มหาวิทยาลัยหรือผลงานของมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรบัใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 
 

  1.20.1-07 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1           มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553-2562)  ใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมคีวามรู 

ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวชิาชพี มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการ

ของผูใชบัณฑติ    เปาประสงคที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามี

ประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถบูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย โดยกลยุทธที่ 2 สงเสรมิ

ใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ   

          สวนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2553-2557 (ระยะ 5 ป) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคที่ 2 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถบูรณาการองคความรูได

อยางหลากหลาย     กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐใน

ระดับชาติและนานาชาติ    

ขอ 2 มีสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด โดยกําหนดใหนักศึกษา
ทุกคนตองจัดทําโครงงานพิเศษกอนจบการศึกษา รวมกับกจิกรรมอื่นที่ไดใหผูเรียนไดรวมกันนําองค 
ความรูจากหองเรียนมาวิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรคผลงานดวยการจัดประกวดสิ่งประดิษฐเปน

ประจําทุกป โดยการใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีเวทีในการแขงขันผลงานทางวิชาการกอนเขาสูเวที

ระดับชาติและนานาชาต ิ

ขอ 3 มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามจุดเนน และจุดเดนของมหาวิทยาลัย 
ขอ 4 มีการประเมินผลโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คร้ังที่ 2 และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ  

“IBA  Innovation Award” ครั้งที่ 1  

ขอ 5 มีการรายงานผลแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการใหคณะรับทราบ เพื่อการพฒันา

ปรับปรุงในการดําเนินงานครั้งตอไป 
ขอ 6 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกบัการดําเนินงานที่สอคดลองกับอัตลักษณ 

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถปุระสงคและจุดเนน จุดเดน (เอกลักษณ) ประจําปการศึกษา 2553 ของ

มหาวิทยาลัย โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเมินผานเว็บไซต www.survey.icit.kmutnb.ac.th 

ซึ่งผลการประเมินอัตลักษณคาเฉลี่ย 4.02 และเอกลักษณมคีาเฉลี่ย 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 (1.20.2-

6) 
ขอ 7 มีผลงานของอาจารย และนักศึกษาที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัรและลิขสิทธจากผลงานที่ไดคิดคน

ประดิษฐขึ้นมา ไดแก 

          1. อนุสิทธิบัตร ผลงาน เครื่องตัดภาชนะกระทง  ของ รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล  อาจารยภาควิชา

ครุศาสตรเครื่องกล 

          2. อนุสิทธิบัตร ผลงาน โพเดียมพบัได ของ นายบุญเยี่ยม พึ่งวงศญาติ, นางสาวลภัสรดา 

กุหลาบเพชร และนางสาวมยุรี แกนจันทร นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

          3. อนุสิทธิบัตร ผลงาน เครื่องรดน้ําอัตโนมัติ  ของ นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท, นางสาว 

รุงกานต เกียรติกุล และนางสาวรุงนภา ใจวจิิตร นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม     

          4. อนุสิทธิบัตร ผลงาน เครื่องลดอุณหภูมิของน้ําสารอาหารสําหรับการปลูกพืชไรดิน ของ

นายคณิน  พาใหสุข, นายประเมศวร สิทธิวรรณ และนางสาวสุภาสินี ศรีจามร นักศกึษาภาควิชา

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

          5. อนุสิทธิบัตร ผลงาน ไมพัตเตอรหัวคอน ของ นางกริษณพิชญ เลิศเอกสิทธิ์, นายกิตติศักดิ์ 

ไกรชิงฤทธิ์ และนางสาววรัญญา รุจิศาสตร นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  

          6. อนุสิทธิบัตร ผลงาน กอนสนุกคิด ของ นางสาวสุวรรณี ตาหมี่, นางสาวสาริศา นาคสวย 

และนางสาวกมลทิพย สิริเริงสุข นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  

          7. อนุสิทธิบัตร ผลงาน ปล๊ักไฟรีโมท ของ นายวชิิต หมั่นทวี, นางสาวมยุรา เจนบดินทร และ

นาย  ธีรวิทย ยิม้ขลิบ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

          8. ลิขสิทธิ์ ผลงาน โปรแกรมระบบบรกิารเครื่องพิมพเอกสารแบบหยอดเหรียญ ของ นาย  ธน

ดล คงทอง และนายพชร มีแกว นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

          นอกจากนี้ ยงัมีผลงานของอาจารยที่มีการนําไปใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

ในปการศึกษา 2553 จํานวน 58 ผลงาน 
ขอ 8 มีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษาประดิษฐผลงาน “อุปกรณควบคมุ Mouse Pointer สําหรับผู

พิการทางแขน” ไดรับรางวัลชนะเลิศ : รางวัลเจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังที่ 5 และได

ทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลยั

แหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 
ขอ 6 ขอ 8 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

 เอกสารหมายเลข 1.1–02 แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 1.1-09  รายงานผลแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการ 

                                       พัฒนามหาวิทยาลยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

 เอกสารหมายเลข 1.20.1–01  มติสภามหาวทิยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 

    เร่ือง อัตลักษณ/เอกลักษณของ มจพ. 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-02   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คร้ังที่  

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-03   ขบวนวิชาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-04   โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังที่ 2 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-05 โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” ครั้งที่ 1 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1–06   แบบประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สอคดลองกับ 

   อัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ วัตถุประสงคและจุดเนน จุดเดน  

    (เอกลักษณ) ประจําปการศกึษา 2553 ของมหาวิทยาลัย 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07  ชุดอปุกรณควบคุมเมาสพอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ซึ่งไดรับ 

   รางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

 เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01  รายชือ่ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551-2553 คณะครุศาสตรฯ 

 เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02  หนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 เอกสารหมายเลข สมศ. 6-03   เอกสารอนุสิทธิบัตรและการจดลิขสิทธิ์  
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
คะแนนประเมินบัณฑิต = 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวับงชี ้

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ปการศึกษา 2552 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 662 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินทัง้หมด คน 267 

3. ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 1,109.55 

4. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.16 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 4.13 4.16 

รายการเอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข สมศ. 16.2–01 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คร้ังที่ 1/2554 

ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เร่ือง อัตลักษณ / เอกลักษณของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เอกสารหมายเลข สมศ.16.2–02    บันทึกขอความจากกองแผนงาน ที่ กผ.187/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  

                                                   2554 ตัวบงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ รุนปการศึกษา 

               2552 
  
 
 
 
 
 



 - 27 - 

ตัวบงชี้ที่ 1.30.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 

ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน 

ทําเปน ถายทอดเปน 
   1.1-02 

2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีใ่หนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณ

จากการปฏบิัตทิั้งในและนอกหองเรียน หรือจากการวจิัย 
   1.20.1-03 

3. ทุกหลักสูตรมีการใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือโครงการปญหา
พิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 

   1.20.1-03 

4. มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางดานวิชาการ

ของนักศึกษา 
   1.20.1-04, 

1.20.1-05 

5. มีนักศึกษาหรือผลงานของนักศึกษา หรือศิษยเกาไดรับการยอมรับ

หรือไดรับการยกยอง หรือไดรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

  1.20.1-07 

6. มีผลการประเมนิวาบัณฑิตมีคณุลักษณะ “คิดเปน ทําเปน 

ถายทอดเปน” ของผูใชบัณฑติที่ตอบแบบสอบถาม ตั้งแตระดับ 
    3.51 ขึ้นไป 

 

 

  1.30-01 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ พ.ศ. 2553-2557 (ระยะ 5 ป) ซึ่ง

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มจพ. ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ

คุณธรรม  เปาประสงคที่ 2.1 บัณฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของผูใชบณัฑิต และเปาประสงคที่ 2 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถบูรณาการองค

ความรูไดอยางหลากหลาย  โดยมีกลยุทธที่ 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และกลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักศึกษา

เขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ    
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 2 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีใ่หนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณจากการปฏิบัติทั้งในและนอก 

หองเรียน หรือจากการวจิัย ไดแก วิชา 200371 Professional Experience I , วิขา 200373 Professional 

Experience III,  วิชา 233205 Pavement Design, วิชา 200391 Professional Experience I, วชิา 254551 

Quality Assurance in Industrial Work 
ขอ 3 ทุกหลักสูตรมีการใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือโครงการปญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ  

ไดแก 220290 Project Study and Seminar, วิชา 270351 Project Study, วิชา 210277 Special Project II, 

วิชา 260426 Special Problem  

ขอ 4 ในปการศึกษา 2553 มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน ไดแก โครงการพัฒนา

ส่ิงประดิษฐ ครั้งที่ 2 และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” ครั้งที่ 1 

ของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งในปนี้มีผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศไดรับการจดลิขสิทธิ์ 1 

ผลงาน คือ ระบบบริการ Printer ของนายธนาดล คงทอง  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา    

ขอ 5 มีผลงานของนักศึกษาภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติ คือ ชุดอุปกรณควบคุมเมาส

พอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ซึ่งไดรับรางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

ซึ่งไดนําขึ้นทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จาํนวน 4 ชุด เพื่อนําไปใชในโครงการตาง ๆ ตาม

พระราชอธัยาศยั 

ขอ 6 คณะมีการจัดทาํแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตาม อัตลักษณและ

เอกลักษณของคณะ ซึ่งไดแจกประเมินไปท้ังหมดตามจํานวนบุคลากร คือ 203 ใบ ไดรับกลับมา 187 ใบ 

คิดเปนรอยละ 92.12  ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) จากคะแนนเต็ม 5 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน 

ทําเปน ถายทอดเปน 
ขอ 4 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :     สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

- 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

 เอกสารหมายเลข 1.1-02 แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 
 เอกสารหมายเลข 1.1-09  รายงานผลแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการ 

    พัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-03 ขบวนวิชาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-04 โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คร้ังที่ 2 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-05   โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังที่ 1  

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07 ชุดอุปกรณควบคุมเมาสพอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ซึ่งไดรับ 

  รางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

เอกสารหมายเลข 1.30.1–01   สรุปผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณและเอกลักษณของคณะ  
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ตัวบงชี้ที่ 1.30.2   ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปนตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการพัฒนาและสรางสรรค

นวัตกรรม 

 
 

  1.1-02 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกลยุทธในการพัฒนาและ

สรางสรรคนวัตกรรม 

 
 

  1.1-07 

3. มีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมใน

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่กําหนด 

 
 

  1.20.1-04, 

1.20.1-05    

 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนในการพฒันาและสรางสรรค

นวัตกรรม 

 
 

  1.20.1-04, 

1.20.1-05 

5. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแผนในการพัฒนาและ

สรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

 
 

  1.1-09 

6. ผลงานของนักศึกษาหรือบคุลากร หรือศิษยเกาไดรับรางวัลหรือ 

    ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ หรือนําไปขยายผลในการ 
    ใชงานจริง 

 
 

  1.20.1-07,

สมศ.6-01, 

6-02  

7. ผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของนักศึกษาหรือบุคลากร 

หรือศิษยเกาไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 

  สมศ. 6-03 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 หรือ 7 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ พ.ศ. 2553-2557 (ระยะ 5 ป) ซึ่ง

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มจพ. ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

และคุณธรรม  เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของผูใชบณัฑิต      เปาประสงคที่ 2 กระบวนการจัด 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

การเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถบูรณาการองคความรู

ไดอยางหลากหลาย  โดยมีกลยุทธที่ 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทาง

วิชาการและวชิาชีพสอดคลองกับความตองการของผูใชบณัฑิต กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม

แขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดบัชาติและนานาชาติ    

ขอ 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ ภายใตโครงการตาง ๆ ซึ่งไดดําเนินการในปการศึกษา 2553  

จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คร้ังที่ 2 และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ  
“IBA  Innovation Award” ครั้งที่ 1 

ขอ 3 มีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา 

ส่ิงประดิษฐ ครั้งที่ 2 และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ  “IBA  Innovation Award” คร้ังที่ 1 
ขอ 4 มีการประเมินผลโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คร้ังที่ 2 และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ  

“IBA  Innovation Award” ครั้งที่ 1  
ขอ 5 มีการนําผลประเมินของการดําเนินโครงการมาพจิารณาในคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อการ

พัฒนาปรบัปรุงในการดําเนินงานครั้งตอไป 
ขอ 6 มีผลงานของนักศึกษาภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติ คือ ชุดอุปกรณควบคุมเมาส

พอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ไดรับรางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

และไดนําขึ้นทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    เพือ่นําไปใชในโครงการตาง ๆ ตามพระราช

อัธยาศัย  นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดนําไปใชประโยชนแกหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ 

รวม 58 ผลงาน โดยแยกเปนใชประโยชนในเชิงสาธารณะ 5 ผลงาน  เชิงนโยบาย 3 ผลงาน  เชิงผลลัพธ 

46 ผลงาน และทางออม 3 ผลงาน เร่ืองอื่น ๆ  1 ผลงาน  

ขอ 7 มีผลงานของอาจารย และนักศึกษาที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัรและลิขสิทธจากผลงานที่ไดคิดคน

ประดิษฐขึ้นมา ไดแก 

          1. อนุสิทธิบัตร ผลงาน เครื่องตัดภาชนะกระทง  ของ รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล  อาจารยภาควิชา 

ครุศาสตรเครื่องกล 

          2. อนุสิทธิบัตร ผลงาน โพเดียมพบัได ของ นายบุญเยี่ยม พึ่งวงศญาติ, นางสาวลภัสรดา  

กุหลาบเพชร และนางสาวมยุรี แกนจันทร นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

          3. อนุสิทธิบัตร ผลงาน เครื่องรดน้ําอัตโนมัติ  ของ นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท,  

นางสาวรุงกานต เกียรติกุล และนางสาวรุงนภา ใจวิจิตร นักศกึษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม     

          4. อนุสิทธิบัตร ผลงาน เครื่องลดอุณหภูมิของน้ําสารอาหารสําหรับการปลูกพืชไรดิน ของ

นายคณิน  พาใหสุข, นายประเมศวร สิทธิวรรณ และนางสาวสุภาสินี ศรีจามร นักศึกษาภาควิชา

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

          5. อนุสิทธิบัตร ผลงาน ไมพัตเตอรหัวคอน ของ นางกริษณพิชญ เลิศเอกสิทธิ์, นายกิตติศักดิ์ ไกร

ชิงฤทธิ์ และนางสาววรัญญา รุจิศาสตร นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

          6. อนุสิทธิบัตร ผลงาน กอนสนุกคิด ของ นางสาวสุวรรณี ตาหมี่, นางสาวสาริศา นาคสวย และ
นางสาวกมลทิพย สิริเริงสุข นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม  
          7. อนุสิทธิบัตร ผลงาน ปล๊ักไฟรีโมท ของ นายวชิิต หมั่นทวี, นางสาวมยุรา เจนบดินทร และนาย  
ธีรวิทย ยิ้มขลิบ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
          8. ลิขสทิธิ์ ผลงาน โปรแกรมระบบบรกิารเครื่องพิมพเอกสารแบบหยอดเหรียญ ของ นาย  ธนดล 
คงทอง และนายพชร มแีกว นกัศึกษาภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษา 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปนตนแบบแหงการผลิต

ครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 
ขอ 4 ขอ 7 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :    สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

 เอกสารหมายเลข 1.1-02  แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 1.1-07 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 เอกสารหมายเลข 1.1–09 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 

    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 7/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-04 โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คร้ังที่ 2 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-05    โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังที่ 1 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07  ชุดอปุกรณควบคุมเมาสพอยเตอรดวยศีรษะสําหรับผูพิการทางแขน” ซึ่งไดรับ 

   รางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ คร้ังที่ 5 “ 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01 รายชื่อผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551-2553 คณะครุศาสตรฯ 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6-03   เอกสารอนุสิทธิบัตรและการจดลิขสิทธิ์  
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องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.1-01, 

2.1-02, 

2.1-03 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กาํหนด 

   2.1-04 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชพีที่เกี่ยวของดวย 

   2.1-05 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลา 
ที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ 
การประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

   2.1-01, 

2.1-02 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ และทุกหลักสูตร 

   2.1-01, 

2.1-02 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสวนงาน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา* 

   2.1-06, 

2.1-07 
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การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท 

เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มจีํานวนมากกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา* 

   2.1-08 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท 

เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มจีํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูใน

หลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา* 

    

*เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม  
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และครบถวนตาม 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ 

กลุม  

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 21 

1.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 8 

1.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 8 

1.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 

2. จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และกรอบ TQFหรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

หลักสูตร 6 

2.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 

2.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - 

2.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 

3. จํานวนหลักสูตรที่มีการประเมนิหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด หลักสูตร - 

3.1 จํานวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร - 

3.2 จํานวนหลักสูตรที่มีการประเมนิหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด หลักสูตร - 



 - 35 - 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

4. จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบ TQF (นับเฉพาะหลักสูตร TQF)  7 

4.1 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ดําเนินการตามกรอบ TQF หลักสูตร 6 

4.2 จํานวนหลักสูตรที่มีการประเมนิตามตัวบงชี้ของกรอบ TQF หลักสูตร 1 

4.3 จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ TQF ที่ผานเกณฑ 

การประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชีท้ี่กําหนด 

หลักสูตร - 

4.4 จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ TQF ที่ผานเกณฑ 

การประเมินครบทุกตัวบงชี ้

หลักสูตร - 

5. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ   

5.1 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทั้งหมด หลักสูตร 1 

5.2 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องคกรวิชาชพี 

หลักสูตร 1 

5.3 จํานวนหลักสูตรวิชาชพีที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

หลักสูตร - 

5.3 รอยละของหลักสูตรวิชาชีพทีม่ีความรวมมอืในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

ตอหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด 

หลักสูตร - 

6. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน หลักสูตร 13 

6.1 ระดับปริญญาโท (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) หลักสูตร 8 

6.2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 

6.3 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอนตอ

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

รอยละ 61.90 

7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน 2,563 

7.1 ระดับปริญญาตรี คน 1,140 

7.2 ระดับปริญญาโท คน 1,202 

- นักศึกษาระดบัปริญญาโทที่เลือกเรียนแผน ก คน 257 

- นักศึกษาระดบัปริญญาโทที่เลือกเรียนแผน ข คน 945 

7.3 ระดับปริญญาเอก คน 221 

7.4 รอยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่อยูใน

หลักสูตรตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

รอยละ 18.65 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่ สกอ. กาํหนด และ

ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการวิชาการของคณะ และกรรมการพัฒนาหลักสูตรเปน

ผูควบคุมดูแลกลไก (2.1-01, 2.1-02, 2.1-03) 

ขอ 2 คณะดําเนินการปดหลักสูตรตามแนวทางที่ สกอ. กาํหนด ซึ่งในปการศึกษา 2553 มีหลักสูตรที่ปด  

3 หลักสูตร  (2.1-04) 

ขอ 3 ทุกหลักสูตรกําลังดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ

(TQF) สําหรับหลักสูตรเกาของคณะดําเนินการตามเกณฑ สกอ. (พ.ศ. 2548) (2.1-05)    

ขอ 4 มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา ดําเนินการควบคุม 

กํากับดูแลใหมกีารดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามหลักเกณฑที่กําหนด (2.1-01, 2.1-02) 

ขอ 5 มีการแตงตั้งคณะกรรมการวชิาการคณะ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในการพิจารณาหลักสูตรที่

ดําเนินการ (2.1-01, 2.1-02) 

ขอ 6 คณะมีความรวมมือในการพฒันาและบริหารหลักสูตรของหนวยงาน  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูมีความรู

และเชี่ยวชาญจากภายนอกในสาขาวิชาตาง ๆ รวมเปนกรรมการในการพฒันาทุกหลักสูตร คิดเปน 

100%  (2.1-06, 2.1-07) 

ขอ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จํานวน 13 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 21 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 61.90  (2.1-08) 

ขอ 8 คณะมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 13 หลักสูตร โดยแยกเปนระดับปริญญาโท 

8 หลักสูตร ซึ่งเปดสอนทั้งแผน ก และ แผน ข  และปริญญาเอก 5 หลักสูตร เปนแผน ก ทั้งหมด ซึ่งมี

นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก 257 คน  ปริญญาเอก 221 คน  ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 2,563 คน  คิดเปนรอยละ 18.65   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ 4 ขอ 7 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 คณะมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามเกณฑที่ สกอ. กาํหนด 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 เนื่องจากคณะมีการลงนามความรวมมอืกับ สอศ. ในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาที่เชี่ยวชาญดานการ

สอน ทําใหตองเปดรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข จํานวนมาก  เมือ่คิดคาเฉลี่ยแลวทําใหต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือ 

รอยละ 18.65 จากเกณฑมาตรฐานรอยละ 30 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 เมื่อโครงการความรวมมอืกับ สอศ. ในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาสิ้นสุดลง พรอมกับเกณฑ สกอ. ทีม่ี

กฎเกณฑการเปดสถานศึกษานอกที่ตั้ง ทําใหไมสามารถเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข นอกที่ตั้งได ซึ่งจะทํา

ใหมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.1–01  คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรของภาควิชา 

เอกสารหมายเลข 2.1–02  คณะกรรมการวชิาการ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  

เอกสารหมายเลข 2.1–03  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   พ.ศ. 2548  

เอกสารหมายเลข 2.1–04  ขั้นตอนการปดหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 2.1–05  การปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

   พ.ศ. 2552 

เอกสารหมายเลข 2.1–06  เอกสารความรวมมือทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก 

เอกสารหมายเลข 2.1–07  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 2.1–08 เอกสารหลักสูตรของคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน :   แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

1.คารอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ :

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีม่ีวุฒปิริญญาเอก 

 รอยละของอาจารยประจําทีม่คีุณวุฒิปริญญาเอก  =  

 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
x 100 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คะแนนที่ได  = 

 60 
x 5 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) คน 124 

1.1 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา คน 2 

1.2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คน 61 

1.3 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา คน 61 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของอาจารยประจําทีม่ีวฒุิปริญญาเอก รอยละ รอยละ 40 รอยละ 49.19 4.10 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง  
  คณะมอีาจารยผูสอนที่มีการพัฒนาปรบัวุฒเิเปริญญาเอกเพิ่มขึ้นทุกป 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 อาจารยที่กําลังศึกษาตอมีการขยายเวลาในการศึกษาตอจึงทําใหกลับมาไมทันกําหนดตามแผน 
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แนวทางการพัฒนา : 
 ควรหามาตรการเรงรัดหรือหาแนวทางใหอาจารยที่ศึกษาตอสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารยที่มีคุณวุฒิการศกึษาและตําแหนงทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน :  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  
 

สูตรการคํานวณ :
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  = 

 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาตราจารยและศาสตราจารย 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
x 100 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
คะแนนที่ได  = 

30 
x 5 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ) คน 124 

1. จาํนวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 67 
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 35 
3. จาํนวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คน 21 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน 1 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

รอยละ รอยละ 30 รอยละ 17.74 2.96 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพฒันา : 
1. อาจารยมีภาระงานมากจึงทําใหไมสามารถมีเวลาทําผลงานทางวิชาการได 

2. อาจารยใหความสําคัญในการขอตําแหนงทางวิชาการนอย 
 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ควรมีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานวิชาการใหมากขึ้น  

2. ควรสรางความตระหนักใหอาจารยเห็นความสําคัญและประโยชนในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
  
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารยที่มีคุณวุฒิการศกึษาและตําแหนงทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ 

เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 
 

  1.1-07, 2.4-01, 

2.4-02, 2-4-03 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสาย

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

   2.4-04 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ กําลังใจให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 
 

  2.4-05, 2.4-06, 

2.4-07, 2.4-08 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน 

การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 
 

  2.4-09 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 

   2.4-10, 2.4-11 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

    

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบรหิาร 

    และการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 3 

หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะไดดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยตามมติ ก.บ.ม. เร่ือง กาํหนดแนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาคณาจารยและบุคลากร (2.4-01) โดยมีการจัดทําแผนการพัฒนาบคุลากรและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ปการศึกษา 2553 แยกเปนรายป ทั้งดาน

วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ศลิปวัฒนธรรม รวม 15 โครงการ (2.4-02) และกําหนดไวในแผนปฎิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1.1-07)  รวมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษในแผนอัตรากําลัง

ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ 2553-2556) และรายชื่อขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุ

ราชการอีก 5 ปขางหนา (2.4-03) 

ขอ 2 มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดทั้ง 15 

โครงการ ซึ่งบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว  (2.4-04) 

ขอ 3 มหาวิทยาลัยมกีารจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ไดแก การบริการตรวจสุขภาพประจําป  

(2.4-05) การทาํประกันภัยสุขภาพกลุม  ประกันภัยอุบัติเหตุฯลฯ  (2.4-06)  การยกยองและใหรางวัล

ผูปฎิบัติงานดีเดน  มีการ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการพัฒนา ซึง่ในปการศึกษา  2553 มี

อาจารยลาศึกษาตอจาํนวน 10 คน  นอกจากนี้ คณะยังมีการจัดทํากิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 (2.4-07) เพื่อพฒันาภูมิทัศนและบรรยากาศทางวิชาการใหบุคลากรมี

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี มีความสุขในการทํางาน ซึง่ไดรับความรวมมือจากบุคลากรของคณะ

เปนอยางดี  โดยเฉพาะอยางยิง่มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมของคณะ เนื่องจากเปนอาคารเกามาก มี

รอยแตกราว  คณะจึงไดจัดโครงการปรับปรุงงานสถาปตยกรรม ลักษณะเปลือกภายนอกอาคาร   

(2.4-08) เพื่อเปนการจัดระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคคล

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ขอ 4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามา

ใชในการปฏิบตัิงาน โดยใหบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมตองรายงานผลหลังจากกลับมาปฏิบัติงานปกติ 

(2.4-09)  

ขอ 5 มีการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 (2.4-10) ซึ่ง

แจกใหบุคลากรทุกคนภายในคณะใหไดรับรูและปฏิบัติตาม โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ

บุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (2.4-11) เปนผูกํากับดูแล 

ขอ 6 มีการประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรในรายงานผลแบบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่

เสนอขอบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มจพ. โดยมกีารสรุปผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ 

ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงในครั้งตอไป  

ขอ 7 - 

 
 



 - 44 - 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 5 ขอ 6 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 

จุดแข็ง : 

 1.  มีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพิ่มพนูความรูและทักษะในการปฏบิัติงานและความ 

กาวหนาในสายอาชพี โดยมีแผนงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได 

 2.  มีการจัดสวสัดิการ สรางเสริมระบบการทํางานและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ความสุข 

 3.  มีระบบการติดตามใหบคุลากรนําความรูและทักษะมาปรับใชกบัการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
  การนําผลประเมินมาปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสาย 

สนับสนุน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
  ควรมีการนําผลสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมาเปนแนวทางพิจารณาในการดําเนินการจัดทํา 

แผนครั้งตอไป 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-07 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 2.4–01 มติ ก.บ.ม. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คร้ังที่ 3/2554  

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  

เอกสารหมายเลข 2.4-02  แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

   ประจําปการศกึษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.4–03  แผนอัตรากําลังระยะ 4 ป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

เอกสารหมายเลข 2.4–04  ผลการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

   ประจําปการศกึษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.4–05  บนัทึกขอความ ที่ สก 338/2553 ลงวันที่ 4 มิถนุายน 2553 เร่ือง กําหนดการเขารับ 

การตรวจสุขภาพประจาํป 2553 

เอกสารหมายเลข 2.4–06  บนัทึกขอความ ที่ สก 550/2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553   เร่ือง ขอมอบบตัร 

สมาชิกประกันชีวิตและสุขภาพกลุม 

เอกสารหมายเลข 2.4–07  โครงการกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 
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เอกสารหมายเลข 2.4-08   โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม ลักษณะเปลือกภายนอกอาคาร 

เอกสารหมายเลข 2.4-09 รายงานผลหลังจากไดรับการฝกอบรม 

เอกสารหมายเลข 2.4-10   ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยจรรยาบรรณ 

   ของบุคลากร พ.ศ. 2552 

เอกสารหมายเลข 2.4-11   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากบัดูแลจรรยาบรรณบุคลากร คณะครุศาสตร 

   อุตสาหกรรม ที่ 50.1/2552 ส่ัง ณ วันที่ 12 มถิุนายน 2552 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพวิเตอรใช 

    ในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

   2.5-01 

2. มีการบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุก 

ปการศึกษา 

 
 

  2.5-02 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษา อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบตัิการ 

อุปกรณการศึกษา และจุดเชือ่มตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

 
 

  2.4-07, 

2.5-03, 

2.5-04 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงาน

ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร การบริการ

อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน

อาหาร และสนามกีฬา 

 
 

 

   

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบ

กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
 
 

  2.5-05, 

2.5-06, 

2.5-07, 

2.5-08 

6. มีผลการประเมนิคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   3.1-10 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ 

พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของ

ผูรับบริการ 

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (ไมตองปรับคาเปนปริญญาตรี) FTES 1,741.30 

2. จํานวนเครื่องคอมพวิเตอรที่มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีใช เครื่อง 489 

3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนเครื่องคอมพวิเตอรที่มี

การจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีใช 

FTES : 

เครื่อง 

3.56 

4. ผลการประเมินคุณภาพของบริการที่จัดใหนักศึกษา   

4.1 บริการหองสมดุและแหลงเรียนรูอื่นผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร คาเฉลี่ย 4.25 

4.2 บริการดานกายภาพ คาเฉลี่ย 4.04 

4.3 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน คาเฉลี่ย 4.04 

4.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั คาเฉลี่ย 3.94 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 

 
คณะมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 489 เครื่อง แยกเปนภาควิชา
ครุศาสตรเครื่องกล 73 เครื่อง  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 217 เครื่อง ภาควิชาครุศาสตรโยธา 3 เครื่อง 
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 110 เครื่อง ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี 16 เครื่อง ภาควิชาบริหารเทคนิค
ศึกษา 10 เครื่อง และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 60 เครื่อง ซึ่งเปนจํานวนที่เพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาในสัดสวงน 3.56 คนตอเครื่อง (2.5-01) 

ขอ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรวมหองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไวที่สํานัก
หอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดใชบริการอยางทั่วถึง โดยสํานัก 
หอสมุดกลางมีการจัดโครงการระบบ E-Learning เพื่อเปนการศึกษาและเรียนรูผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่สนใจในเวลาที่
สะดวกและในสถานที่ตาง ๆ  โดยใชสถานที่ศูนยการเรียนซอมเสริม (E-Tutor)  ชั้น 7 อาคาร
หอสมุดกลาง ซึ่งจัดทํา 5 รายวิชาดวยกัน  และมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ E-Tutor ซึ่ง
ไดผลการประเมินในภาพรวมเปนคาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดี (2.5-02) 

ขอ 3 มีการจัดการดูแล ทําความสะอาด บํารุงรักษาและซอมแซมหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และติดตั้งจุดเชื่อมตอเครือขายไรสาย (Wireless) ตามจุดตาง ๆ 
ภายในอาคารหลังใหมและหลังเกา  ซึ่งในปนี้คณะไดดําเนินการโครงการปรับปรุงงานสถาปตยกรรม 
ลักษณะเปลือกภายนอกอาคาร ซึ่งเปนการบํารุงรักษา ซอมแซมอาคารที่เกามาก มีรอยแตกราวใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ และยังมีการตอเติมอาคารชั้น 7 เพื่อเปนหองเรียนสําหรับสําหรับบัณฑิตศึกษา  
(2.4-07) และปรับปรุงหองปฏิบัติการธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 3 หอง (หอง 413, 414, 415) เพื่อ
รองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเพิ่มขึ้น (2.5-03)  มีการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ
และประลองรวมซึ่งเปนอาคารสรางใหม  เพื่อเปนหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองวิจัยสําหรับ
บัณฑิตศึกษา  (2.5-04) 



 - 48 - 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ไดแก 

- ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร ไดแก ระบบการรับสมัครนักศึกษาโควตา 

  เรียนดีผานทางอินเตอรเน็ต ประกาศผลสอบคัดเลือกทางอินเตอรเน็ต เช็คยอดจํานวนนักศึกษาที่ 

  ลงทะเบียนในแตละรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่ม โดยติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอรไวบริการนักศึกษา 

  หนาหองงานบริการการศึกษาและภาควิชา เพื่อใหนักศึกษาไดใชบริการ 

- ดานการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยมหาวทิยาลัยจัดใหมกีารทําประกันอุบัติเหตุให 

  นักศึกษาทุกคน และมีงานอนามัยของมหาวิทยาลัยเปดใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร  

- มีการจัดใหมรีานขายอาหารภายในคณะเอง  

ขอ 5 มีการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคเรื่องประปา ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ หองน้ํา 

ใหอยุในสภาพใชงานได (2.5-05)  มีการกําจดัขยะเปนเวลา (2.5-06) รวมทั้งมีระบบและติดตั้งอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยในบริเวณจุดตาง ๆ ภายในอาคาร (2.5-07) มีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในคณะ โดยกําหนดเวลาเปด-ปดอาคาร และจัดทําบัตรผานประตูเขาออกอตัโนมัติ (2.5-08)   

ขอ 6 มีการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังนี้  (3.1-10) 

- หองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อยูที่ 4.25 (มจพ.) 

- หองเรียน หองปฏิบัติการ อปุกรณการศึกษา และจุดเชือ่มตออินเตอรเน็ตไรสาย อยูที่ 4.04   

- ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร อาหาร อยูที่ 3.94 

- ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคภีัย อยูที่ 3.94 

ขอ 7 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1.  มีจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาในสัดสวน 3.56 คน 

ตอเครื่อง 

2.  มีหนวยงานที่กํากับดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และมีการจดัทําแผนการบํารุงรักษาอยางชัดเจน 

3.  มีการบาํรุงรักษา ซอมแซมหองเรียน หองปฏิบัตกิาร และปรับปรุงสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง  

4.  มีการจัดการและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 การนําผลประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินที่ไดมาพจิารณาหาแนวทางแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปน 

ที่พึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉพาะนักศึกษา 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.4-07   โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม ลักษณะเปลือกภายนอกอาคาร 

เอกสารหมายเลข 2.5-01  บันทึกขอความ กองแผนงาน ทื่ กผ 90/2554 เร่ือง ขอมูล FTES  

เอกสารหมายเลข 2.5-02  บันทึกขอความ สํานักงานผูอํานวยการ สํานักหอสมุดกลาง ที่ สหก. 644/2554  

   เร่ือง รายงานผลการจัดทําตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพ 

   แวดลอมการเรียนรู 

เอกสารหมายเลข 2.5-03  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการธุรกิจอุตสาหกรรม (413, 414, 415) ภาควชิา 

   บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 2.5-04  โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม 

เอกสารหมายเลข 2.5-05  ใบบันทึกการซอมเครื่องปรับอากาศ  

เอกสารหมายเลข 2.5-06 ใบลงชื่อปฏิบัตงิานทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 2.5-07  เอกสารขออนุมัตจิัดซื้อถังดับเพลิงและเติมน้ํายาดับเพลิงของหนวยอาคารสถานที่ 

   และยานพาหนะ 

เอกสารหมายเลข 2.5-08  ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภัยในคณะ 

เอกสารหมายเลข 3.1-10  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการใหบริการ 

   นักศึกษาในดานตาง ๆ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินการ
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

   2.1-01 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

 
 

  2.6-01 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ 

การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือ

จากการทําวจิัย 

 
 

  2.6-02 

4. มีการใหผูมปีระสบการณทางวิชาการหรือวชิาชีพจากหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตร 

 
 

  2.6-03 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ

จัดการความรูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

  2.6-04, 

2.6-05, 

2.6-06 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง 

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 

  2.6-07, 

2.6-08 

7. มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมนิผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมนิ

รายวิชา 

 
 

  2.6-09 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับที่เปดสอน หลักสูตร 21 

2. จํานวนหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

หลักสูตร 21 

3. จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาทีส่งเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ 

การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก 

การทําวิจัย 

หลักสูตร 21 

4. จํานวนหลักสูตรที่มีการใหผูมปีระสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน 

การสอน 

หลักสูตร 9 

5. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด รายวิชา 1/2553 มี 269 วิชา 

2/2553 มี 285 วิชา 

6. จํานวนรายวิชาที่มีรายละเอียดของรายวิชาตามที่กําหนดในกรอบ TQF รายวิชา 310 

7. จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน รายวิชา  

8. จํานวนรายวิชาที่มีผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 3.51 ขึ้นไป รายวิชา  

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร (2.1-01) เพื่อกําหนดโครงรางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

ขอ 2 รายวิชาในทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (วชิาฝกสอน) ในรูปแบบ

ของแผนการสอนแตละภาคการศึกษา  (2.6-01) 

ขอ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติทัง้ในและนอกหองเรียนหรือจากการวิจัย (2.6-

02) เชน  
1. วิชา 200371 Professional Experience I  
2.  วิขา 200373 Professional Experience III   

       3.  วิชา 233205 Pavement Design 
       4.  วิชา 200391 Professional Experience I 
       5.  วิชา 254551 Quality Assurance in Industrial Work 

ขอ 4 มีการเชิญบุคคลภายนอกที่มคีวามรูและประสบการณเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ 

สอนทุกหลักสูตรในรูปแบบของอาจารยพิเศษ (2.6-03) 

 ขอ 5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกคนที่อยูปสุดทายตองทําภาคนิพนธใน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

การลงมือทํา Project และ Thesis / Special Problem  ที่ตองนําเอาความรูที่เรียนมาทั้งหมด 

ประยุกตใชในการทําภาคนิพนธดังกลาว  (2.6-04)  นอกจากนี้ ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ยังได 

จัดการประชมุเชิงวิชาการโครงงานครุศาสตรเครื่องกล คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2554 เพื่อ 

เปนเวทีใหนักศึกษาสาขาวชิาครุศาสตรเครื่องกลจากมหาวทิยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แหงได 

แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานโครงงานระดับปริญญาตรี  (2.6-05, 2.6-06)    

ขอ 6 มีการประเมินผลการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเปนประจาํทุกภาคการศึกษาทางเว็บไซต 

www.202.44.35.68  (2.6-07) แตเนื่องจากเว็บไซตมปีญหา เพราะผูดูแลเว็บไซตนอนพักรักษาตัวอยู

โรงพยาบาลจึงทําใหภาคการศึกษาที่ 2 ตองมีการแกปญหาเรงดวน  โดยใหนักศึกษาประเมินผลทาง

กระดาษที่แจกใหนักศึกษาทุกรายวิชาและมผีลการประเมินดังนี้  ภาคเรียนที่ 1 มีผลประเมินภาพรวมอยู

ที่ 4.31 ภาคเรียนที่ 2 มีผลประเมินอยูที่ 4.40  (2.6-08) 

ขอ 7 มีการนําผลสรุปประเมินผลผูสอนเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสวนงาน เพื่อขอความ 

คิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอไป (2.6-09) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบกาํกับ ควบคุม ดูแลการจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 2.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการ 
วิจัย 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 เว็บไซตประเมนิผลผูสอนที่มีเสถียรภาพและใชงานไดตลอดเวลา 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีมาตรการรองรับกรณีเว็บไซตประเมินผลผูสอนใชงานไมได และควรมีการเพิ่มผูรับผิดชอบในการดูแล 

เว็บไซตใหเสถียรอยูตลอดเวลา 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.1–01 คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรของภาควิชา 

เอกสารหมายเลข 2.6–01 แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.6–02 รายวิชาที่ใหนักศกึษาไดฝกปฏิบตัิทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

เอกสารหมายเลข 2.6–03 หนังสือขออนุมัติจางอาจารยพิเศษ 

เอกสารหมายเลข 2.6–04 เลมภาคนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

เอกสารหมายเลข 2.6–05 เอกสารการประชมุเชิงวิชาการโครงงานครุศาสตรเครื่องกล คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่    

            30 มีนาคม 2554 

เอกสารหมายเลข 2.6–06 รูปถายผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี 

              ไดรับการวาจางจากวฒุิสภาพใหจัดทํา ”โครงการพัฒนาโปรแกรมสืบคนขอบังคับ 

การประชมุวุฒสิภา พ.ศ. 2551 สําหรับอุปกรณพกพาระบบปฏิบัติการ iOS” เพื่อ 

ตอยอดใชในการสืบคนขอบังคับการประชมุของวุฒิสภาพ 

เอกสารหมายเลข 2.6–07  สรุปผลประเมินผูสอนโดยนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553 

เอกสารหมายเลข 2.6–08  สรุปผลประเมินผูสอนโดยนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 

เอกสารหมายเลข 2.6–09  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

   ครั้งที่ 11/2553 เร่ือง ผลการประเมินผูสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินการ
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

   2.7-01 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
สงเสริมทักษะอาชพีและคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบณัฑิต 

   1.1-02 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

   1.1-02 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชมุวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชมุระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

   2.7-02, 

2.7-03 

 2.6-05 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยมหาวทิยาลัยหรือสวนงาน 

   2.8-02, 2.8-03,  

2-8-04, 2.8-05,  

2.8-06 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ* 

   สมศ. 6.1-01, 

6.1-02 

*เกณฑมาตฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการ 

รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงาน 

วิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

58 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต (2.7-01) 

ขอ 2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งกําหนดไวในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคที่ 2.1 กลยุทธที่ 1 

พัฒนาปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพสอดคลองกบั

ความตองการของผูใชบัณฑิต (1.1-02) 

ขอ 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อื้อ

ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก โครงการจัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุนในการ

สรางผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนกัศึกษาในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ (1.1-02) 

ขอ 4 มีระบบและกลไกสงเสริมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชมุวิชาการ  โดยคณะไดปฏิบัตติาม 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (2.7-02) ซึ่งคณะไดจัดกิจกรรม 

การประชมุวิชาการครุศาสตรระดับชาต ิคร้ังที่ 3 (2.7-03) เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอ 

ผลงานวิจัย  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ไดจัดการประชมุ 

โครงงานครุศาสตรเครื่องกล (2.6-05) 

ขอ 5 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ดังนี้ 

1. โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2553  (2.8-02) 

2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553  (2.8-03) 

3. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ธรรมะกับการทํางาน”  (2.8-04) 

4. โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต  (2.8-05) 

5. โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี   (2.8-06) 

ขอ 6 มีการสนับสนุนสงเสริมการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ* 

(สมศ. 6.1-02, 6.1-02) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 4 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–02 แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 2.6–05 เอกสารการประชมุเชิงวิชาการโครงงานครุศาสตรเครื่องกล คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่    

            30 มีนาคม 2554 

เอกสารหมายเลข 2.7–01 บันทึกขอความจากกองแผนงาน ที่ กผ.187/2554 ลงวันที่ 28 มถิุนายน 2554 

                                       เร่ือง ขอมูลตัวบงชีท้ี่ 2 และตัวบงชี้ที่ 16.2 

เอกสารหมายเลข 2.7–02 ขอบังคับ มจพ. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 

เอกสารหมายเลข 2.7–03 การประชุมวิชาการครุศาสตรระดับชาติ คร้ังที่ 3 

เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวนัไหวครู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจาํปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.8–04 โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ธรรมะกับการทาํงาน 

เอกสารหมายเลข 2.8–05 โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต “สรงน้ําพระพุทธรูป” 

เอกสารหมายเลข 2.8–06 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี  

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01 รายชื่อผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551-2553 คณะครุศาสตรฯ 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนกัศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงาน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา

ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

   2.8-01 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 

คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสวนงาน 

   2.8-01 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบตุัวบงชี้และ

เปาหมายวัดความสําเร็จ 

   2.8-02, 2.8-03,  

2-8-04, 2.8-05, 

2.8-06 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมี

ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

   2.8-02, 2.8-03, 

2-8-04, 2.8-05,  

2.8-06 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยอง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน

หรือองคกรระดับชาต ิ

 

 

   

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

5 

2. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ตัวบงชี ้ 10 

3. จํานวนตัวบงชีข้องโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษาที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี ้ 10 

4. รอยละของตัวบงชี้ของโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษาที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 

5. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

คน - 

6. จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

กิจกรรม - 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไวเปนลายลักษณอักษร 

โดยจัดทําประกาศ เร่ือง การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ เพื่อใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน (2.8-01) 
ขอ 2 มีการแจงเวียนประกาศ เร่ือง การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ ไปยงัผูบริหารและบุคลากรภายในคณะทาง e-doc  รวมทั้งมีการประกาศขึ้น

เว็บไซตคณะ (2.8-01) 

ขอ 3 โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา พรอมท้ังระบุตัวบงชี้และ

เปาหมายวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมไวโครงการละ 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2553  (2.8-02) 

2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553  (2.8-03) 

3. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ธรรมะกับการทํางาน”  (2.8-04) 

4. โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต  (2.8-05) 

5. โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี   (2.8-06) 

ขอ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามตวับงชี้และเปาหมายที่กําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปาหมายทุกตัวชี้วัดในแตละโครงการ (2.8-02-2.8-06) 

ขอ 5 - 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดั

ใหกับนักศึกษา 

ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาเปนประจาํทุกปอยางตอเนื่อง 

 2.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ และบรรลุผลตามตัวบงชี้ที่กําหนด 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.8–01  ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง การสงเสริม 

   คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มจพ. ณ วนัที่ 20 เมษายน 2554  

เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวันไหวครู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจาํปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.8–04 โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ธรรมะกับการทาํงาน 

เอกสารหมายเลข 2.8–05 โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต “สรงน้ําพระพุทธรูป” 

เอกสารหมายเลข 2.8–06 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี  
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  แปลงคารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 

0 – 5 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

100 

สูตรการคํานวณ  : 

1. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  = 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป 

 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
x 100 

หมายเหตุ 
ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว ผูที่ศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
คะแนนที่ได  = 

100 
x 5 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 361 

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทํา คน 358 

3. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทําที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือ

มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

คน 104 

3.1 จํานวนบัณฑิตที่ไมไดเปล่ียนงานใหม คน 21 

3.2 จํานวนบัณฑิตที่เปล่ียนงานใหม คน 81 

3.3 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 

4. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทําที่ไมมีงานทํา หรือไมมี

กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวกอนเขาศึกษา 

คน 254 

4.1 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา คน 184 

4.2 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา คน 2 

4.3 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 28 

4.4 จํานวนบัณฑิตที่ยังไมมีงานทํา คน 40 

6. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 86.97 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ รอยละ 80 รอยละ 86.97 4.35 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปมีจํานวนสูง ซึ่งแสดงออกถึงชื่อเสียงของ

คณะที่เปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก 

  
จุดที่ควรพฒันา : 
 การสนับสนุนสงเสริมใหบัณฑิตไดงานทําครบ 100% ภายใน 1 ปหลังจบการศึกษา หรือมีงานรองรับกอนจบ

การศกึษา  
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรแสวงหาความรวมมือกบัองคกรภายนอกในการรับนักศึกษาเขาฝกงาน     เพือ่ฝกประสบการณเมื่อจบ

การศึกษาแลวจะไดเขาทํางานไดทันที 

 
รายการเอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข สมศ.1-01 บันทึกขอความของกองแผนงาน ที่ กผ.133/2554 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 

 เร่ือง ขอมูลตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  ภายใน 1 ป รุนปการศึกษา 2550-2552 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษ
แหงชาต ิ

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคํานวณ  : 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต 
คะแนนที่ได = 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 662 

1.1 ระดับปริญญาตรี คน 361 

1.2 ระดับปริญญาโท คน 279 

1.3 ระดับปริญญาเอก คน 22 

2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน คน 267 

2.1 ระดับปริญญาตรี คน 90 

2.2 ระดับปริญญาโท คน 168 

2.3 ระดับปริญญาเอก คน 9 

3. คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต คาเฉลี่ย 4.17 

3.1 ระดับปริญญาตรี คาเฉลี่ย 4.45 

3.2 ระดับปริญญาโท คาเฉลี่ย 4.22 

3.3 ระดับปริญญาเอก คาเฉลี่ย 4.04 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย 4.17 4.17 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.2-01  บันทึกขอความจากกองแผนงาน ที่ กผ.187/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 

                                            เร่ือง ขอมูลตัวบงชี้ที่ 2 และตวับงชี้ที่ 16.2    
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  แปลงคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 คารอยละของผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 25 

สูตรการคํานวณ  : 

1. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
= จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด x 100 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
คะแนนที่ได = 

25 
x 5 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปการศึกษา) คน 117 
2. จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับ 
การตีพิมพ (ปปฏิทิน) 

เรื่อง 33 

2.1 บทความวจิัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติ 

เร่ือง 28 

2.2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาต ิ

เร่ือง 4 

2.3 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

เร่ือง 1 

2.4 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง - 

2.5 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 

เร่ือง - 

2.6 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง - 

2.7 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 

เร่ือง - 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

2.8 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI 

เร่ือง - 

3. ผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เผยแพร 
(ปปฏิทิน) 

เรื่อง - 

3.1 ระดับสถาบันหรือจังหวัด เร่ือง - 
3.2 ระดับชาต ิ เร่ือง - 
3.3 ระดับความรวมมือระหวางประเทศ เร่ือง - 
3.4 ระดับภูมิภาคอาเซียน เร่ือง - 
3.5 ระดับนานาชาติ เร่ือง - 

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ไดรับการตีพิมพหรรือเผยแพร 

ผลรวมถ วง
น้ําหนัก 

4.75 

5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 4.06 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ รอยละ 4.00 รอยละ 4.06 0.81 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีการตพีิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย โดยการจดัการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ซึ่งปนี้จัดเปนครั้งที่ 3 
 
จุดที่ควรพฒันา : 

 ขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานไมเปนปจจบุนัครบถวน 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 1. ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานให
เปนปจจบุันและครบถวน โดยอาจจัดทําเปนฐานขอมูลใหนักศึกษาสามารถเขาไปกรอกขอมูลของตัวเองได 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธสถานที่หรือแหลงที่จะไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรใหมากขึ้น 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.3–01  รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงาน  

 ป 2551-2553 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนน

เต็ม 5 เทากับรอยละ 50 

สูตรการคํานวณ  : 

1. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร = 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
= 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
X 100 

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
คะแนนที่ได = 

50 
X 5 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษา) คน 14 

2. จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ตีพิมพหรอื
เผยแพร (ปปฏิทิน) 

เรื่อง 44 

2.1 บทความวจิัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ

วิชาการระดับชาติ 

เร่ือง 15 

2.2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ

วิชาการระดับนานาชาต ิ

เร่ือง 4 

2.3 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

เร่ือง 21 

2.4 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง 1 

2.5 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 

เร่ือง 3 

2.6 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

 

เร่ือง  
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

2.7 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 

เร่ือง  

2.8 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI 

เร่ือง  

3. ผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร 
(ปปฏิทิน) 

เรื่อง  

3.1 ระดับสถาบันหรือจังหวัด เร่ือง  

3.2 ระดับชาต ิ เร่ือง  

3.3 ระดับความรวมมือระหวางประเทศ เร่ือง  

3.4 ระดับภูมิภาคอาเซียน เร่ือง  

3.5 ระดับนานาชาติ เร่ือง  

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพหรรือเผยแพร 

ผลงานถวง

น้ําหนัก 
10.88 

5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 77.71 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ รอยละ 50 รอยละ 77.71  5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1. คณะไดดําเนินการตามระเบียบที่ใหนักศึกษาระดับปริญญาเอกตองมีการตพีิมพกอนจบการศึกษาทุกคน 

2. มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีการตพีิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย โดยการจัดการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ซึ่งปนี้จัดเปนครั้งที่ 3 
 
จุดที่ควรพฒันา : 

 ขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานไมเปนปจจบุนัครบถวน 
 



 - 68 - 

แนวทางการพัฒนา : 

 ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานให

เปนปจจบุันและครบถวน โดยอาจจัดทําเปนฐานขอมูลใหนักศึกษาสามารถเขาไปกรอกขอมูลของตัวเองได 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.4–01   รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงาน  

      ป 2551-2553 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารย เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 

เทากับดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ  :  

1. คํานวณดัชนีคุณภาพอาจารย 

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
ดัชนีคุณภาพอาจารย = 

อาจารยประจาํทั้งหมด 
 

2. แปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารยที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ดัชนีคุณภาพอาจารย 
คะแนนที่ได = 

6 
X 5 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ (หนวย : คน) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย 2 47 18 67 

ผูชวยศาสตราจารย 0 9 26 35 

รองศาสตราจารย 0 5 16 21 

ศาสตราจารย 0 0 1 1 

รวม 2 61 61 124 
2. ดัชนคีุณภาพอาจารย  4.27 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

การพัฒนาคณาจารย คะแนน 3 คะแนน 4.27 3.56 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 คณะมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนา ไมวาการเพิ่มพูนความรู สนับสนุนงบประมาณในการ

ทําวิจัย การไปเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ โดยในปนี้มีอาจารยที่มี

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลว  
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จุดที่ควรพฒันา : 
 อาจารยยังไมสนใจและใหความสําคัญกับการทําผลงานวิชาการ 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการกระตุนใหอาจารยเรงทําผลงานวิชาการตามระยะเวลาที่ตองดําเนินการใหตรงเวลา 

  
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.14–01 รายละเอียดคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและบรกิารดานขอมลูขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
มีการ

ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  

อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

   3.1-01, 

3.1-02, 

3.1-03 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา    3.1-04,  

3.1-05 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพ
แกนักศึกษา 

   3.1-06,  

3.1-07 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา    3.1-04, 

3.1-08 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาความรูและประสบการณใหศิษยเกา    3.1-09 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ 
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   3.1-10 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 

   3.1-11 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

คาเฉลี่ย 3.98 

2. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการขอมูลขาสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา  

คาเฉลี่ย 3.84 

3. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทาง

วิชาการและวชิาชีพแกนักศึกษา 

คาเฉลี่ย 3.95 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาทุกชั้นป (3.1-01) มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมทกุปการศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลตาง ๆ ของคณะ ไดแก ขั้นตอน

การลงทะเบียน การขอรับทุนการศึกษา สถานที่ตั้งของภาควิชาและสโมสรนักศึกษาที่นักศึกษาตองไป

ติดตอกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาทีน่ักศึกษามีสวนเกี่ยวของ (3.1-02)  และเมือ่

ใกลจะจบการศึกษาจะมีการจัดโครงการปจฉิมนิเทศเพื่อใหไดรับความรูและวิธีปฏบิัติตัวที่ถูกตองในการ

สมัครงาน โดยเชิญศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จหรือเปนเจาของกิจการมารวมเสวนาและถายทอด

ประสบการณการทํางานใหแกนักศึกษา (3.1-03) 

ขอ 2 มีการประกาศขอมูลขาวสารทางเว็บไซตคณะ (3.1-04) สถานีวิทยุ K-Radio (3.1-05) และประกาศติด

บอรด ไดแก ประกาศใหทุนการศึกษา ทุนวิจัย ประกาศรับสมัครงาน ประชาสัมพันธการจัดประชมุทาง

วิชาการ และกจิกรรมตาง ๆ ของคณะ  

ขอ 3 แตละภาควิชาจะมีการจัดสงนักศึกษาเขาฝกงานจริงในสถานประกอบการระหวางปดภาคเรียน  

(3.1-07) และคณะจัดโครงการพัฒนาสิ่งประดษิฐ คร้ังที่ 2  (3.1-07) เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร

และนักศึกษาไดประยุกตความรูคิดคนพัฒนาสรรคสรางสิ่งประดิษฐ ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริง 

ขอ 4 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตคณะ www.fte.kmutnb.ac.th เว็บไซตภาควิชา เชน 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา www.te.kmutnb.ac.th ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล www.tm.kmutnb.ac.th 

ภาควิชาครุศาสตรโยธา www.ttc.kmutnb.ac.th และเว็บไซตสมาคมศิษยเกาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

www.tea-kmutnbalumni.org (3.1-08) รวมถึงการติดประกาศบนบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ 

ขอ 5 ภาควิชาครุศาสตรโยธามีการจัดสัมมนาทางวิชาการทางดานวิศวกรรมโยธา  มีการจัดบรรยายใหความรู

กับบุคคลทั่วไป นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาอยางตอเนื่อง เชน โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

วิทยาการและวสัดุวิศวกรรมกอสรางสมัยใหมใหกับนักศึกษาตลอดป จํานวน 6 เร่ือง โดยเชิญวิทยากรที่

มีความรูความสามารถมาถายทอดความรุใหกับนักศึกษา (3.1-09) 

ขอ 6 มีการประเมินผลการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 

3.98  ดานการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษาและศิษยเกา มีคาเฉลี่ย 3.84    ดานการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชพีแกนักศึกษาและศิษยเกา มีคาเฉลี่ย 3.95 

(3.1-10) 

ขอ 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพฒันาการจัดบริการที่สนอง

ความตองการของนักศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2553 ไดนําผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

ศิษยเกาเกี่ยวกับการใหบริการในดานตาง ๆ เมื่อปการศึกษา 2552 มาปรับปรุงพฒันาในที่ประชมุ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2553  (3.1-11) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1. มีการใหความรู คําแนะนาํแกนักศึกษากอนเขาศึกษาในดานงานทะเบียน การขอทุนการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเมื่อใกลจบการศึกษาก็จะมีการใหความรูและถายทอดประสบการณในการสมัครงาน
และการทํางานแกนักศึกษาชั้นปสุดทายโดยศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 2.  มีชองทางการใหบริการขอมลูขาวสารแกนักศึกษาปจจบุันและศิษยเกา 
 3.  มีกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งจัดเปนประจําทุกป 
อยางตอเนื่อง  
 
จุดที่ควรพฒันา : 

- 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 3.1–01 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2553 
เอกสารหมายเลข 3.1–02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 
เอกสารหมายเลข 3.1–03 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2553 
เอกสารหมายเลข 3.1–04 รูปภาพการประกาศขาวสารและกิจกรรมในเว็บไซตคณะ 
เอกสารหมายเลข 3.1–05 โครงการเผยแพรความรูทางวิทยุกระจายเสียงและทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
   สถานีวิทยุ K-Radio 
เอกสารหมายเลข 3.1–06 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง วิทยาการและวัสดุวิศวกรรมกอสรางสมัยใหม 
เอกสารหมายเลข 3.1-07  โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 2  
เอกสารหมายเลข 3.1-08 ภาพถายการประชาสัมพันธขอมลูขาวสารผานเว็บไซตสมาคมศิษยเกาครุศาสตร 
   อุตสาหกรรม 

 เอกสารหมายเลข 3.1–09  โครงการสัมมนาทางวิชาการดานวิศวกรรมโยธา เร่ือง วิทยาการและวัสดุวิศวกรรม 
    สมัยใหม   

เอกสารหมายเลข 3.1-10  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการใหบริการ 
   นักศึกษาในดานตาง ๆ ปการศึกษา 2553  
เอกสารหมายเลข 3.1-11  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2553   
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาที่สงเสริมผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

    ทุกดาน 

 
 

  1.1-02 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา 

   3.1-02 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช

ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท

สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา ไดแก 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 
 

  3.2-01, 

3.2-02, 

3.2-03, 

3.2-04, 

3.2-05, 

3.2-06, 

3.2-07, 

3.2-08, 

3.2-09, 

3.2-10 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยหรือระหวางมหาวิทยาลัย และมกีิจกรรมรวมกนั 

   3.2-11 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
 

  3.2-01 ถึง 

3.2-10 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั

กิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา 

 
 

  3.1-11 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1           คณะจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ (ระยะ 5 ป) (1.1-02) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปาประสงคที่ 2.1 บัณฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทาง 
วิชาการและวชิาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยกําหนดกลยุทธ 
ดังนี้ 
          1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพี สอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
          2) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาต ิ
          3) พัฒนานักศึกษาใหคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 
          4) เพิ่มพูนความรูและทักษะภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา 
          5) จัดหาวัสดุฝกค ครุภัณฑใหมีความเพียงพอและทันสมัย 
          6) เพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชาชีพใหกบันักศึกษา   

ขอ 2           คณะมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกปอยางตอเนื่อง (3.1-02) โดยมีการใหขอมูลใน
ดานการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะแนวทางการ
ดําเนินงาน PDCA ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ รวมทั้งใหขอมูลเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่นักศึกษาควรรูและนําไปปฏบิัติได 

ขอ 3         มีการสงเสริมใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาม PDCA แยกเปนระดับ 
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก 
         - ระดับปริญญาตรี  

  1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค  ไดแก 1) โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2554   (3.2-01) 

  2) กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 1) โครงการสานสัมพันธครุศาสตรอุตสาหกรรม   
(3.2-01)  2) โครงการครุศาสตรฯ คัพ 2010  (3.2-03)  3) โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี (3.2-04) 
 4) โครงการแขงขันกีฬาสี่เทียน คร้ังที่ 21 (3.2-05) 

  3) กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการสานฝนเพื่อเด็กไทย คร้ังที่ 4 
(3.2-06)  และโครงการคายอาสาบานบองตี้ (3.2-07) 

  4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี (3.2-04) 
และโครงการวันไหวครู  (3.2-08)   

         5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการแขงขันเรือยาวประเพณ ี(3.2-04) 
และโครงการวันไหวครู (3.2-08)   
         - ระดับบณัฑิตศึกษา 

  1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค  ไดแก 1) โครงการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการ เร่ือง รูปแบบการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการสอนวิชาชีพอยางม ี
ประสิทธิภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (3.2-09) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

           2) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม ไดแก โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2553 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (3.2-10)    

ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษากับอีก 2 มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 

ซึ่งไดดําเนินการมาทุกปอยางตอเนื่อง    โดยในปนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนเจาภาพในการจัด

โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เร่ือง การดําเนิน

กิจกรรมนิสิต นักศึกษาอยางมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิลฟอรด พาราไดซ  

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  (3.2-11) 

ขอ 5 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่จัดทุกโครงการตามตัวชี้วดัความสําเร็จ และสรุปผลการดําเนินงาน 

ใหผูบริหารของคณะรับทราบ  (3.2-01 ถึง 3.2-10) 

ขอ 6 มีการสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมเขาที่ประชมุคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อหา 

แนวทางแกไขปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรมครั้งตอไป (3.1-11) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ 5 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1.  คณะไดปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหนําไปปรับใชในการ 

ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2.  คณะสงเสริมใหนักศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคครบ 5 ดาน 

3.  มีการสรางเครือขายประกนัคุณภาพการศึกษานักศึกษากับสถานศึกษาอื่น  

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.1-02  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2553-2557 

เอกสารหมายเลข 3.1–02  โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 3.2–01 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

ประจําปการศกึษา 2554 

เอกสารหมายเลข 3.2–02  โครงการสานสัมพันธครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศกึษา 2553 

เอกสารหมายเลข 3.2–03 โครงการครุศาสตรฯ คัพ 2010  

เอกสารหมายเลข 3.2–04 โครงการการแขงขันเรือยาวประเพณี ประจาํปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 3.2–05 โครงการแขงขันกีฬาสี่เทียน คร้ังที่ 21 

เอกสารหมายเลข 3.2–06  โครงการสานฝนเพื่อเด็กไทย คร้ังที่ 4 

เอกสารหมายเลข 3.2–07  โครงการคายอาสาบานบองตี้ 

เอกสารหมายเลข 3.2–08  โครงการวันไหวครูคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 3.2-09 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง รูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

   พอเพียง สําหรับการสอนวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกสารหมายเลข 3.2-10 โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2553  

เอกสารหมายเลข 3.2-11 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 3.1-11  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2553   
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
การดําเนนิงาน 

เกณฑมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสวนงาน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

   4.1-01, 4.1-02 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัด 
การเรียนการสอน 

   4.1-03, 4.1-04, 

4.1-05, 4.1-06, 

4.1-07, 4.1-08 

3.  มีการพฒันาศกัยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และให
ความรูดานจรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

   4.1-09,4.1-10, 

4.1-11 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน เพื่อเปน 
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

   4.1-12 

5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน อยางนอยในประเด็น
ตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนย ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัย เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจยั 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชมุ
วิชาการ การจดัแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะ หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1-13, 4.1-14 

4.1-15, 4.1-16 

4.1-17, 4.1-18 

4.1-19 

 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5  
อยางครบถวนทุกประเด็น 

   4.1-20 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน 

   4.1-21, 4.1-22 
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เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม (4.1-01) ทําหนาที่กํากับดู และขับเคลื่อนงานวิจัย งานสรางสรรคส่ิงประดิษฐและ

นวัตกรรมในดานตางๆ ใหกับบุคลากรของคณะครุศาตรอตสาหกรรมมาอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทํา

ประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครศุาตรอุตสาหกรรม (4.1-02) เพื่อใหการดําเนินงานดาน

งานวิจัย งานสรางสรรคส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม เปนไปตามระบบที่กําหนด และกํากบัดูแลใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ขอ 2 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัย (4.1-02) ที่มุงเนนการสงเสริมงานวิจัย

เปนกลุมโดยใหมีนักศึกษามีสวนรวมเปนผูชวยวิจัย และสามารถทํางานปริญญานิพนธและวิทยานิพนธ 

ภายใตโครงการวิจัยที่คณะใหการสนับสนุนได (4.1-03) คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีการบูรณาการ

งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาตางๆ เชนภาควิชาครุศาสตรไฟฟา โดยนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ทําปริญญานิพนธ (4.1-04) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยของ สกว. (4.1-05) และ

โครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยคณะ โดยสรางชุดทดลอง (Didactics equipments) ในวิชาอิเล็กทรอนิกส

กําลัง (221360) และวิชาการขับเคลื่อนดวยไฟฟา (225302) (4.1-06)  เชนชุดทดลอง Boost converter 

and Buck converter by dSPACE, DC servo motor control by dSPACE และ Wind turbine 

converter by dSPACE (4.1-07)  ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ไดจัดประกวดการสรางสรรค

ผลงานนวัตกรรม (IBA Innovation Award 2010) ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของวิชาการบริหารการผลิต (260421) ซึ่งเปนการบูรณาการงานสรางสรรนวัตกรรมเขากับการเรียนการ

สอนอยางเปนรูปธรรม (4.1-08) 

ขอ 3 ในรอบปการศึกษา 2553 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีการดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพทางดาน

งานวิจัยแกนักวิจัย ไดแก การสงเสริมใหทํางานวิจัยเปนทีมโดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหมรวมกับนักวิจัยที่มี

ประสบการณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนใหไปนํา เสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ (4.1-09) และสงเสริมใหพัฒนาตนเองโดยการสงไป

เขารับการอบรมทางดานเทคนิคการสรางผลงานวิจัยและการเขียนผลงานวิจัย (4.1-10) อีกทั้งไดมอบ

เอกสารจรรยาบรรณการวิจัยแกนักวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป (4.1-11) และเผยแพร

บน Website ของคณะ 
ขอ 4 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีการสนับสนุนงบประมาณของคณะเพื่อสงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย 

และสิ่งประดิษฐ เปนประจําทกุๆปมาอยางตอเนื่อง (4.1-12) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5           คณะครุศาตรอุตสาหกรรม สนับสนุนการทํางานวิจัยโดยมีหองปฏิบัติการสนับสนุนการทําวิจัยใน

สาขาวิชาตางๆ เชน ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center) โดยภาควิชา

ครุศาสตรไฟฟา รวมกับสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส และสถาบันวิศวกรรมศาสตรชั้นสูง

แหงชาติ ณ ลอแรน นองซี ประเทศฝรั่งเศส (4.1-13) หองปฏิบัติการวิจัยแมคคาทรอนิกส 

(Mechatronics), หองปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโยธา และหองปฏิบัติการดานการสื่อสารเปนตน (4.1-14) 

มีการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย

เปด-ปดอาคารคณะครุศาตรอุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลอง (อาคาร 44) 

มีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ รวมทั้งการสืบคนขอมูลผาน Websites ตาง ๆ เชนคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม สํานักวิจัย และสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  

          คณะครุศาตรอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชนจัดประชุมวิชาการครุศาสตร

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 (4.1-15) คณะมีวารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ที่พิมพเผยแพร

จํานวน 2 ฉบับตอป (4.1-16) และจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ (FTE Innovation Award) เปนประจํา

ทุกๆป (4.1-17) จัดบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) จาก Technical 

University Dresden ประเทศเยอรมันนี (4.1-18) และศาสตราจารยรับเชิญจาก สถาบันวิศวกรรม 

ศาสตรชั้นสูงแหงชาติ ณ ลอแรน (INPL) และ ตูลูส (INPT) ประเทศฝรั่งเศส ภายใตโครงการความ

รวมมือกับดานอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝร่ังเศส (4.1-19)   

ขอ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการดานตางๆ เชน ติดตามงานวิจัย โดย

เจาหนาที่หนวยวิจัย รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลตามแผนงานที่ไดกําหนดไวในแตละ

โครงการ มารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา 

และมีการประเมินผลการจัดประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ โดยคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดประชุมวิชาการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา (4.1-20) 

ขอ 7 มีการนําผลการประเมินงานวิจัย ไปปรับปรุงระเบียบหรือประกาศ ในเรื่องการเกณฑการใหทุนสนับสนุน

การวิจัย เชนคุณสมบัติของนักวิจัย จํานวนนักวิจัย วงเงินวิจัย กําหนดขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัย การ

ติดตามและประเมินผลใหมีความเหมาะสมและปฏิบัติไดจริง (4.1-21) และมีการนําผลการประเมินการ

จัดประชุมวิชาการในดานตางๆ เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ เพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดประชุมวิชาการในครั้งตอไป (4.1-22)    
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 



 - 81 - 

จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และประกาศการให

ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาตรอุตสาหกรรม  

 2.  มีอุปกรณและเครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่มีความพรอมและเอื้อตอการวิจัย 

 3.  มีโครงการความรวมมอืดานงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 1.  ทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 2.  จํานวนนักวิจัย 

 3.  ระบบการสรางขวัญ กําลังใจ และยกยองนักวิจัยดีเดนมากขึ้น 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณของสวนงานเพื่อเปนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการแสวงหาแหลงทุนจาก

ภายนอก เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของคณะ และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

           2.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีนักวิจัยรุนใหมใหไดรับทุนเพิ่มขึ้น 

 3.  ควรมีการเพิ่มระบบการสรางขวัญ กําลังใจและยกยองนักวิจัยดีเดนใหมากขึ้นกวาเดิม  เพื่อจะไดมีจํานวน

นักวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
           เอกสารหมายเลข 4.1-01  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร 

  เอกสารหมายเลข 4.1-02  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1–03  รายชื่อโครงการวจิัยไดรับทุนสนับสนุน ป พ.ศ. 2553 (ปปฎิทิน)  

เอกสารหมายเลข 4.1–04  โครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษา  

เอกสารหมายเลข 4.1–05  เอกสารโครงการวิจัย สกว.  

เอกสารหมายเลข 4.1–06  เอกสารรายละเอียดวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง (221360) และวิชาการขับเคลื่อนดวย 

ไฟฟา (225302) 

เอกสารหมายเลข 4.1–07  ภาพถายชุดทดลองที่สรางขึ้นโดยนักศึกษา 

เอกสารหมายเลข 4.1–08  เอกสารรายละเอียดวิชา การบรหิารโครงการ และภาพประกอบ 

เอกสารหมายเลข 4.1–09  เอกสารการไปนําเสนอผลงานวิจัย 

เอกสารหมายเลข 4.1–10  เอกสารการเขาอบรมเพื่อพฒันานักวิจัยที่สํานักวิจัยฯ บัณฑิตวทิยาลัยและ 

    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1–11  เอกสารการมอบจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ

เอกสารหมายเลข 4.1–12  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของคณะครุศาสตรฯ ป พ.ศ. 2553    
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เอกสารหมายเลข 4.1-13  เอกสารโครงการศูนยวิจัยพลังงานทดแทน และ Website:    

      http://www.te.kmutnb.ac.th/~energy/  

เอกสารหมายเลข 4.1-14  ภาพถายหองปฏบิตัิการวิจัย 

เอกสารหมายเลข 4.1-15  เอกสารโครงการประชุมทางวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 3 และ 

เอกสารตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

เอกสารหมายเลข 4.1-16  วารสารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1-17  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ (FTE Innovation Award 2010) 

เอกสารหมายเลข 4.1-18  โครงการบรรยายพิเศษ`ของศาสตราจารยรับเชญิ (visiting professor)   

      จาก Technical University Dresden ประเทศเยอรมันนี 

เอกสารหมายเลข 4.1-19  ศาสตราจารยรับเชิญจากสถาบนัวิศวกรรมศาสตรชั้นสูงแหงชาติ ณ ลอแรน (INPL)  

และตูลูส (INPT) ประเทศฝรั่งเศส 

เอกสารหมายเลข 4.1-20  รายงานการประชมุคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

   ในเรื่องการติดตามและประเมนิผลงานวิจัยและการจัดประชุมวชิาการ  

      ครุศาสตรอุตสาหกรรมแหงชาติคร้ังที่ 3 

 เอกสารหมายเลข 4.1-21   รายงานการประชมุคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

    ในเรื่องการพิจารณาปรับปรุงประกาศเกณฑการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

 เอกสารหมายเลข 4.1-22   รายงานการประชมุคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ 

             คณะกรรมการจดประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 4  
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชมุวิชาการ หรือการตีพมิพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
 

  4.2-01, 
4.2-02 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คน
ทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
 

  4.2-03 
4.2-04 

3. มีการประชาสมัพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

   4.2-05 
4.2-06 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

   4.2-07 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กาํหนด 

   4.2-08 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร* 

   4.2-09 
4.2-10 

*เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 3 

ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 
 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการรับรองการใชประโยชนจริง

จากหนวยงานภายนอกหรือชมุชน 

ผลงาน 58 

2. จํานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เร่ือง 8 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม ไดสนับสนุนการไปเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหแก 

อาจารยและนักวิจัยของคณะ (4.2-01) และสนับสนุนคาตอบแทนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ และนานาชาติ มาอยางตอเนื่อง (4.2-02)  

ขอ 2 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณาบทความวจิัย 

เพื่อกล่ันกรองและคัดสรรผลงานที่เปนองคความรู ใหคนทั่วไปเขาใจได กอนนําไปเผยแพรในการประชมุ

วิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ (4.2-03) และมีกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย พจิารณากลั่นกรองและคัดสรรบทความวจิัย และบทความวชิาการ กอนลง

ตีพิมพในวารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. (4.2-04)  

ขอ 3 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม ไดเผยแพรผลงานวิจัย ในวาสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  และใน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-05) และสามารถ Down load บทความวิจัยจากการ

ประชุมวิชาการ และจากวารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. บน Website ของการประชุมวิชาการ 

และของคณะ (4.2-06) 

ขอ 4 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก จํานวน 58 

ผลงาน (4.2-07) 

ขอ 5 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  ตามระเบียบและประกาศ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ (4.2-08) 

ขอ 6 คณะครุศาตรอุตสาหกรรม สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามประกาศของคณะ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม (4.2-09) และมีการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบตัรแลวจํานวน 8 ผลงาน (4.2-

10) 

 
 
 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิยัหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ 5 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะทํากิจกรรมวิชาการ 

 2.  คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของฝรั่งเศสดานการวิจัยและมี

การรวมทํางานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนประจํา 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 ควรสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน

มากขึ้น 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.2–01  บนัทึกอนุมัติตัวบุคคล 

เอกสารหมายเลข 4.2–02  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.2–03  บทความวิจัยที่นาํเสนอในการประชุมวชิาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ 

เอกสารหมายเลข 4.2–04  บทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

เอกสารหมายเลข 4.2–05  รายชื่อบทความวจิัยที่ไดตีพิมพ และเผยแพรในวารสารวิชาการและการประชมุ 

   วิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

เอกสารหมายเลข 4.2–06  Websites: www.fte.kmutnb.ac.th และ www.ncteched.org 

เอกสารหมายเลข 4.2–07  รายชื่อผลงานวิจยัที่นําไปใชประโยชนจริง 

เอกสารหมายเลข 4.2–08  ระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลัย วาดวย การจดสิทธิบัตร ทรัพยสินทาง 

ปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิทางงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

เอกสารหมายเลข 4.2–09  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

           เอกสารหมายเลข 4.2–10  จํานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําเปนคะแนน ระหวาง 0 – 5 

เกณฑประเมนิเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปตอคน 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  =  150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  =  75,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  = 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
คะแนนที่ได  = 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่สวนงานประกอบดวยภาควิชา/สาขาวิชาหลายกลุมสาขาวิชา คะแนนที่ไดในระดับ

คณะวิชา เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง คน 114 

1.1 จํานวนอาจารยประจํา คน 114 
1.2 จํานวนนักวิจัยประจํา คน - 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรค บาท 19,588,387.43 
2.1 จากภายในมหาวิทยาลัย/สวนงาน บาท 1,648,466.67 
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลัย บาท 17,939,920.76 

3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารย
ประจําและนกัวิจัยประจํา 

บาท : คน 171,827.96 

 
ผลการดําเนินงาน 
 อาจารยประจาํทั้งหมด 124 คน ลาศึกษาตอ 10 คน  เหลือ  114  คน 

 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จาํนวน  19,588,387.43 บาท / 114 คน = 171,827.96 x 5  = 4.77 
                180,000 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกคณะตอจํานวนอาจารยประจํา 

บาท 72,653.91 

บาท 

171,827.96 บาท

ตอคน 

4.77 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีการสงเสริม สนับสนุนเงินทุนวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  

2. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการทําวิจัยหลายทาน ซึ่งไดรับการยอมรับและสนับสนุนเงินทุนจาก 

หนวยงานภายนอกหลายแหง 
 

จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.3–01 รายชื่อโครงการวจิัยที่ไดรับทุนจากภายในและภายนอก ป พ.ศ.2553 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 จําแนกเปน 

3 กลุมสาขาวชิา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 20 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20 ขึ้นไป 

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพหรือเผยแพร

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
= 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด 
x 100 

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
คะแนนที่ได = 

20 
X 5 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปการศึกษา) คน 124 

2. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปการศึกษา) คน  

3. จํานวนงานวิจยัของอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําที่ตีพิมพ  
(ปปฏิทิน) 

เรื่อง  

3.1 บทความวจิัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ   

      ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

เร่ือง  

3.2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ  

      ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

เร่ือง 60 

3.3 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

เร่ือง 14 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

3.4 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง 6 

3.5 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 และ 4 ใน 

ปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ 

เร่ือง 2 

3.6 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง  

3.7 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 และ 2 ใน 

ปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ 

เร่ือง  

3.8 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI 

เร่ือง 15 

4. ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํที่เผยแพร  
(ปปฏิทิน) 

เรื่อง  

4.1 ระดับสถาบันหรือจังหวัด เร่ือง  

4.2 ระดับชาต ิ เร่ือง  

4.3 ระดับความรวมมือระหวางประเทศ เร่ือง  

4.4 ระดับภูมิภาคอาเซียน เร่ือง  

4.5 ระดับนานาชาติ เร่ือง  

5. ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

ผลถวง

น้ําหนัก 
38.00 

6. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจาํที่ไดรบัการตพีิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 30.65 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร รอยละ รอยละ 25 รอยละ 30.65 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีผลงานวิจยัเปนจํานวนมาก 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 5–01  รายชื่อบทความวจิัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนน

เต็ม 5 เทากับรอยละ 20 ขึ้นไป ทุกกลุมสาขาวชิา 

สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
= 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด 
x 100 

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
คะแนนที่ได = 

20 
X 5 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 124 
2. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด คน  
3. จํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ที่นําไปใชประโยชน (ปปฏิทิน) 

เร่ือง 57 

3.1 การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง 4 
3.2 การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง 3 
3.3 การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง 41 
3.4 การใชประโยชนทางออม เร่ือง 7 
3.5 เร่ืองอื่น ๆ  2 

4. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจาํที่นําไปใชประโยชน 

รอยละ 45.97 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละ รอยละ 40 รอยละ 45.97 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. มีคณาจารยทีม่ีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก ซึ่งนําไปใชประโยชน 

หลายหนวยงานและหลายผลงาน ซึ่งสรางชือ่เสียงใหกับคณะเปนอยางมาก 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01 รายชื่อผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551-2553 คณะครุศาสตรฯ 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6-03   เอกสารอนุสิทธิบัตรและการจดลิขสิทธิ์  



 - 93 - 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนน

เต็ม 5 เทากับรอยละ 10 ขึ้นไป ทุกกลุมสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการรับรองคุณภาพตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพ 
= 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด 
x 100 

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
คะแนนที่ได = 

10 
X 5 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปการศึกษา) คน 124 

2. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปการศึกษา) คน  

3. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัยประจําทีไ่ดรบั
การรับรองคณุภาพ (ปปฏทิิน) 

เรื่อง 48 

3.1 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ เร่ือง 47 

3.2 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เร่ือง 1 

3.3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒ ิ เลม - 

3.4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน 

การพิจารณา 

เลม - 

3.5 ตําราหรือหนังสือที่มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการ 

เลม  

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพ ผลถวง

น้ําหนัก 
12.25 

5. รอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ 

รอยละ 9.88 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ รอยละ 7.00 รอยละ 9.88 4.94 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 7–01  บทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพ  

เอกสารหมายเลข สมศ. 7–02  ตําราของอาจารย 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

   5.1-01, 

5.1-02 

  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 
การสอน 

   5.1-03,  

5.1-04 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวจิัย    5.1-05,  

5.1-06 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   5.1-07 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน  

ขอ 1 คณะยึดถือแนวทางการปฏิบตัิและดําเนินการตามหลักเกณฑการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

โดยงานบริการวิชาการและวจิยัของคณะ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบในงานบริการทางวิชาการของคณะ  

(5.1-01)   นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานบริการวิชาการของคณะและศูนยบริการวิชาการของภาควิชา  

ครุศาสตรโยธาที่รับดําเนินการดานงานบริการทางวิชาการ อีกทั้งคณะยังเปนหนวยงานที่รับจาง

ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาดานการอาชวีศึกษาใหกับ สมศ. ซึ่งไดดําเนินงานมาอยาง

ตอเนื่อง (5.1-02) 

ขอ 2 คณะมีการบูรณาการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน ไดแก 

- การเปดหลักสูตรใหมของภาควิชาครุศาสตรโยธา (5.1-03) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน  

- การใหนักศึกษาชวยทดสอบผลิตภัณฑดานวิศวกรรมโยธาของภาควิชาครศุาสตรโยธา และชวย 

   ทดสอบในการใหบริการทดสอบตัวอยางอปุกรณหลัก (แบตเตอรี่) แกหนวยงานภายนอก (5.1-04) 

ขอ 3 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการและศึกษาดูงาน เร่ือง “เทคนิคการ

สรางสื่อเพื่อการเรียนรู”  (5.1-05) และนํามาจัดทําเปนโครงการวิจัย จํานวน 5 เร่ือง  โดยไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากคณะ ประจําป พ.ศ. 2553 (5.1-06) 

ขอ 4 มีการประเมินผลการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอกจากแบบสอบถาม เพือ่นํามา

ประเมินผล (5.1-07) 

ขอ 5 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 1. เปนหนวยงานที่มีศักยภาพและความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  

จนเปนที่ยอมรับและเชื่อถอืจากหนวยงานภายนอกที่ใชบริการอยางตอเนื่อง 

 2.  บุคลากรมีความรุ ความสามารถ ความเชีย่วชาญในการใหบริการทางวชิาการ 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 1.  การประเมนิผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

 2.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 2.  ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 5.1–01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง หลักเกณฑ 

   การใหบริการวชิาการและการจัดสรรรายไดจากการรับงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 

   ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2553 

เอกสารหมายเลข 5.1–02   สัญญาจางคณะผูประเมินดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรอง 

   มาตรฐานการศึกษาดานการอาชวีศึกษา เลขที่ กปอศ. 9/2554 ลงวันที่  

   9 พฤษภาคม 2554 

เอกสารหมายเลข 5.1–03 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป) 

    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 

เอกสารหมายเลข 5.1–04 หนังสือของกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ พน 0509/4783 

   เร่ือง การทดสอบตัวอยางอุปกรณหลัก (แบตเตอรี่) พรอมรายงานผลการทดสอบ 

   ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 

เอกสารหมายเลข 5.1–05 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เร่ือง “เทคนิคการสรางสื่อเพื่อ 

   การเรียนรู”  

เอกสารหมายเลข 5.1-06 ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการ 

   วิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจาํป พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 23 สิงหาคม  

   2553 

เอกสารหมายเลข 5.1-07  การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานทดสอบของภาควิชา 

   ครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหนวยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ 

การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย

หรือสวนงาน 

 
 

  5.2-01, 

5.2-02 

1.1-07 

2. มีความรวมมอืดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ

หนวยงานวิชาชีพ 

 
 

  5.2-03,  

5.2-04, 

5.2-05 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม 

   5.2-05, 

5.2-06 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

    

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือสวนงานและเผยแพรสู

สาธารณชน 

    

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีชือ่เสียงและไดรับการยอมรับในดานการบริการวิชาการ จึงมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาขอ 

ใชบริการทุกปอยางตอเนื่อง (5.2-01, 5.2-02) และมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองตอบกลยุทธ

การพัฒนาระบบการบริการวชิาการที่ไดมาตรฐานและมปีระสิทธิภาพในแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (1.1-07) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 2 คณะมีความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี) (5.2-03)  โดยนํานักศึกษาและอาจารย

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาเขารวมนิเทศการฝกสอนของนักศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการใหโรงเรียน  สวนภาควชิาครุศาสตรโยธาไดรวมมอืไดมีการทําสัญยา

ความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกอีก 10 บริษัท (5.2-04)       นอกจากนี ้คณะยังไดรวมมือกับคณะ

วิศวกรรมศาสตรและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ภายใต 

“โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” (กลุมอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ

ตอเนื่อง)  ซึ่งจดัรวมกันระหวางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ มจพ. ตั้งแต 

วันที่ 15 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 เปนหลักสูตร 6 เดือน อบรม 5 รุน  โดยมีผลประเมิน

ความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / ทักษะ /การนําไปใชตอการเขารวมโครงการ อยูในระดับมาก (3.96) 

(5.2-05) 

ขอ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ ไดแก งานทดสอบ ตรวจสอบดานวิศวกรรมโยธา

มีผลประเมินคาเฉลี่ย 4.29 (5.2-06)  โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียนได

กําหนดเปาหมายของผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 450 คน  เมื่อส้ินสุดโครงการไดสรุปผลปรากฏวามี

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 467 คน และมีผลประเมินอยูในระดับมาก (5.2-05)  

ขอ 4 - 

ขอ 5 - 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 4 ขอ 3 ขอ 3 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1-07 แผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 5.2–01  ใบส่ังจางงานทดสอบ ตรวจสอบของภาควชิาครุศาสตรโยธา 

เอกสารหมายเลข 5.2–02  หนังสือขอรับบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอก 

เอกสารหมายเลข 5.2–03  บนัทึกขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการระหวาง มจพ. กับโรงเรียนจิตรลดา 

   (สายวิชาชีพ) 

เอกสารหมายเลข 5.2–04 เอกสารการลงนามสัญญาความรวมมือกบับริษัท จํานวน 10 บริษัท 

เอกสารหมายเลข 5.2–05  โครงการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs  

Consortium สูตลาดอาเซียน” (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง)  ซึ่ง 

จัดรวมกันระหวางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ มจพ. 

เอกสารหมายเลข 5.2–06   การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานทดสอบของภาควิชา 

   ครุศาสตรโยธา 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง  

0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 30 ขึ้นไป ทุกกลุมสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย = 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

x 100 

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คะแนนที่ได = 

30 

X 5 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ 5 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการ 4 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพฒันา 

  การเรียนการสอน 

โครงการ 3 

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพฒันา 

   การวิจัย 

โครงการ 1 

2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพฒันาทั้ง 

การเรียนการสอนและการวิจยั 

โครงการ - 

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชน 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ 80.00 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ รอยละ 30 รอยละ 80 5 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใหบริการทางวิชาการหลายทาน 

2. คณะมีเครื่องมือและอปุกรณที่มีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการทางวิชาการ 

3. ผลงานและชื่อเสียงของคณะเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอกและเปนที่รูจักกันดีในวงการวิชาชพี 

4. มีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการดาํเนินงานบริการวิชาการ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกประสบการณจริง 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-01  โครงการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑดานวิศวกรรมโยธาของภาควิชา 

  ครุศาสตรโยธา 2553 

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-02 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มจพ. กับ โรงเรียนจิตรลดา  

 (สายวิชาชีพ) ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2552  

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-03  โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏบิตัิการและดูงาน เร่ือง เทคนิคการสรางสื่อเพื่อ 

 การเรียนรู  รุนที่ 1 วันที่ 31 มนีาคม, รุนที่ 2 วันที่ 28 เมษายน, รุนที่ 3 วันที่ 

 12 พฤษภาคม,รุนที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน และรุนที่ 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2553  

เอกสารหมายเลข สมศ. 8–04  โครงการทดสอบตัวอยางอุปกรณหลัก (แบตเตอรี่)  

เอกสารหมายเลข สมศ. 8–05  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง วิทยากรและวัสดุวิศวกรรมกอสราง 

 สมัยใหม  วันที่ 23-30 มิถุนายน 2553  

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-06 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการสํารวจ ออกแบบเพื่อการ 

 กอสรางในสวนของสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ณ พุทธอุทยานโลก จ.ปราจีนบุรี 

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 
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เอกสารหมายเลข สมศ. 8-07  เอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 

 การศึกษา (5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-08 ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน 

 การวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจาํป พ.ศ. 2553  ณ วันที่  

 23 สิงหาคม 2553 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม

ของชุมชนหรือองคกร 

   สมศ. 8-02, 

8-09, 

9.1-01 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80    สมศ.9.1-02 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกทีม่ีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

   สมศ.9.1-03 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

    

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/

องคกรมีความเขมแข็ง 

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดที่ระบุในแผน เปาหมาย 2 
2. จํานวนตัวบงชีท้ี่บรรลุเปาหมายตามแผน เปาหมาย 2 
3. รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมายที่กําหนดในแผน รอยละ 100 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีโครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งแกหนวยงาน ไดแก 
          1.  ไดรวมมือกบัคณะวศิวกรรมศาสตรและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนา
นายชาง/ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” (กลุม
อุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง)  ซึ่งจัดรวมกันระหวางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและ มจพ. ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 เปนหลักสูตร 6 เดือน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

อบรม 5 รุน  ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อปการศึกษา 2552 และมีผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(3.96)  (สมศ. 8-09) 
          2.  โครงการความรวมมือทางวชิาการระหวาง มจพ. กับ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ตั้งแต
วันที่ 7 กันยายน 2552  ตั้งแตปการศึกษา 2552  (สมศ.8-02) 
          3.  โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อปฏบิัติงานวิจัยและพฒันากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ และ
วางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  (สมศ.9-01)   

ขอ 2 ในโครงการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สู

ตลาดอาเซียน” (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง)ไดกําหนดเปาหมายของผูเขารวมโครงการ

ไมต่ํากวา 450 คน    เมื่อส้ินสุดโครงการไดสรุปผลปรากฏวามีผูเขารวมโครงการ จํานวน 467 คน และมี

ผลประเมินอยูในระดับมาก (สมศ. 9-02) 

ขอ 3 ผูเขารวมโครงการไดนําความรูไปพัฒนาในหนวยงานอยางตอเนื่องในกิจกรรมตาง ๆ ของการกอสราง 

ไมวาเรื่องการประเมินราคา การติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา งานมุงหลังคา งานฉาบปูน เปนตน  ซึ่ง

องคกรที่เห็นไดอยางชัดเจน เชน บริษัท ช.การชาง จาํกัด (มหาชน), บริษัท ทริปเปล เจ พรอพเพอรตี้  

(สมศ. 9-03) 

ขอ 4 - 

ขอ 5 - 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอกชนิด 

ขอ 4 ขอ 3 ขอ 3 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย    ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 1.  การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สรางเสริมความเขมแข็งใหชุมชนหรือองคกรยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ

ศักยภาพของบคุลากรภายในคณะ 

 2.  ผลการดําเนินงานที่ชุมชนหรือองคกรไดนําความรูที่ไดรับจากการบริการทางวิชาการไปพัฒนาองคกรหรือ

ชุมชน 
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แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สรางเสริมความเขมแข็งใหชุมชนหรือองคกรใหหลากหลายทุก

สาขาวิชาที่เปดสอน 

 2.  ควรมีการติดตามผลที่ชุมชนหรือองคกรไดนําความรูที่ไดรับจากการบริการทางวิชาการไปพัฒนาองคกร

หรือชุมชนใหมคีวามเขมแข็งอยางไรบาง 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-02 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มจพ. กับ โรงเรียนจิตรลดา  

 (สายวิชาชีพ) ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2552  

เอกสารหมายเลข สมศ. 8-09 โครงการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย  

 SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” (กลุมอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ 

 ตอเนื่อง) วันที่ 15 ตุลาคม 2552 ถึง 12 เมษายน 2553 (ปการศึกษา 2552) 

เอกสารหมายเลข สมศ. 9-01 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อปฏบิัติงานวิจัยและพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

 แหงชาติ และวางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 แหงชาติ 

เอกสารหมายเลข สมศ. 9-02 เอกสารรายงานผลการดําเนินการ การพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ภายใต  

 “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” (กลุม 

 อุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง) 

เอกสารหมายเลข สมศ. 9.03 แบบติดตามการนําความรูไปพฒันาองคกร 
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องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

   1.1-02,  

1.1-07 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั 

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   6.1-01, 

3.2-10 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

   6.1-02 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

   6.1-01, 

3.2-09 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

    

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ (ระยะ 4 ปแรก)  (1.1-02) (และแผน 

ปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2553  (1.1-07) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนทั้งดานทรัพยากรและงบประมาณ และมีการดําเนิน 

กิจกรรมมาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอทุกป 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 2           มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมนักศึกษาในรายวชิาทีส่อน ไดแก  

          1. โครงการจัดทําบทเรียน e-learning เพื่อสงเสริมทางดานศิลปวัฒนธรรม ในปนี้เปนผลงาน 

ปริญญานิพนธ เร่ือง “มหัศจรรยกลองไมโบราณ” แสดงใหเห็นวิถีชีวิตระหวางยุคอดีตกับยุคปจจบุัน   

(6.1-01) 

          2. โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2553 เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอ 

อาจารยผูสอน และใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะทําความร ู จักคุนเคยกัน กอใหเกิดความสามัคคีเปน 

น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความเขาใจอันดีตอกันและเปนการเอื้อตอการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนใน 

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาของคณะ (3.2-10) 

ขอ 3 มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ในเว็บไซตคณะ (6.1-02)และลงขาวครุศาสตร

อุตสาหกรรม มจพ. (6.1-03)  รวมท้ังยังมีการเผยแพรทางสถานีวิทยุ K-Radio ของคณะ 

ขอ 4 มีการประเมินผลโครงการที่ไดดําเนินการ เชน โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2553 บรรลุเปาหมาย 

จากที่ตั้งไว 120 คน มีผูเขารวม 200 คน และมีความพึงพอใจระดับมาก (4.32)  (6.1-01, 3.2-10) 

ขอ 5 - 

ขอ 6 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 1.  มีการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสาธารณชนไดรับรูหลายชองทาง 

 
จุดที่ควรพฒันา : 

การผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 

การสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.1–02  แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 1.1-07 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 3.2-10  โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2553  

เอกสารหมายเลข 6.1–01  โครงงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบการตูนแอนิเมชั่น 

สาระการเรียนรูประวัติศาสตร (บทเรียน e-learning เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เร่ือง มหัศจรรยกลองไมโบราณ 

เอกสารหมายเลข 6.1–02  รูปภาพการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมทางเว็บไซต 

เอกสารหมายเลข 6.1–03  ขาวครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    1.1-02, 3.1-11 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80    2.8-02, 2.8-03, 

2.8-05, 2.8-06 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง    3.1-11 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม    2.8-02, 2.8-03, 

2.8-05, 2.8-06 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ     
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดที่ระบุในแผน เปาหมาย 8 

2. จํานวนตัวบงชีท้ี่บรรลุเปาหมายตามแผน เปาหมาย 8 

3. รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมายที่กําหนดในแผน รอยละ 100 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ  

(1.1-02) ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมจะมีการกําหนดผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ และมีการ

ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ พรอมทั้งนําผลประเมินเขาที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป  ไดแก โครงการไหวครู  โครงการอบรม

จริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม   โครงการแขงเรือยาวประเพณี   โครงการสรงน้ําพระในวัน

สงกรานต  (3.1-11) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

 

ขอ 2 ทุกโครงการ/กิจกรรมบรรลุเปาหมายตามแผนทุกโครงการ  

- โครงการไหวครู บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 85 (2.8-02) 

- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม บรรลุเปาหมายตามแผนรอยละ 85 (2.8-03) 

- โครงการแขงเรือยาวประเพณี บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 91.47 (เชิงปริมาณ) รอยละ 83.20  

  (เชิงคุณภาพ)  (2.8-06) 

- โครงการสรงน้ําพระในวันสงกรานต บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 85  (2.8-05)  

ขอ 3 คณะไดดําเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน  (3.1-11) 

ขอ 4 โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นลวนแตกอใหเกิดประโยชนและสงผลดีตอนักศึกษา ไดแก  

- โครงการไหวครูทําใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญูรูคุณและเคารพตอครูบาอาจารย  (2.8-02) 

- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนกัศึกษาใหม ทําใหนักศึกษามคีวามรัก ความสามัคคี 

  ระหวางนักศกึษารุนพี่และรุนนอง และปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา (2.8-03) 

- โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี ทําใหนักศึกษารูจักอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ได 

  จัดกันมาเปนเวลาชานาน มีน้าํใจนักกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด (2.8-06) 

- โครงการสรงน้ําพระในวันสงกรานต  ทําใหผูเขารวมโครงการไดรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

   และยังคงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  (2.8-05) 

ขอ 5 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน
ที่ได 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนทั้งทรัพยากรและงบประมาณในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 2.  มีการจัดกจิกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 3.  นักศึกษาไดนําความรูจากการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) มาใชกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

 4.  มกีารประเมินผลกิจกรรมและนําผลประเมินมาปรบัปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-02  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวันไหวครู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจาํปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 2.8–05 โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต “สรงน้ําพระพุทธรูป” 

เอกสารหมายเลข 2.8–06 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี  

เอกสารหมายเลข 3.1-11  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2553 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี    11-01, 11-02  

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางม ี

ความสุนทรีย 

   11-03, 11-04,  

11-05 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ 

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

   11-06, 11-07 

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และม ี

การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

   11-08, 11-09  

  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

   11-10, 11-11 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุก
ป จนกลายเปนวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานตซึ่งทุกหนวยงานจะมีการอัญเชิญ
พระพุทธรูปมาประดิษฐานที่บริเวณสถานที่จัดงาน จากนั้นจะมีการรดน้ําดําหัวผูบริหารของคณะ  สวน
ของนักศึกษาจะมีการจัดพิธีไหวครูเพื่อแสดงถึงความกตัญูรูคุณและการเคารพตอครูบาอาจารย  และ
ในทุก ๆ ปคณะมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งบุคลากรทุกคนจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
จนเปนวัฒนธรรมขององคกร 

ขอ 2 มีการทําความสะอาดหนวยงานโดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ  มีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  มีการดูแล บํารุงรักษา 
ซอมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณภายในอาคารใหอยูในสภาพใชงานได สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
สวยงาม มีการปรับปรุงพื้นที่ใหเปนสัดสวน ไดแก การปรับปรุงตกแตงที่      ทําการสํานักงานคณบดีใหม
ใหเปนระบบอยูในสถานที่เดียวกัน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย มี
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่การใชงาน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 3 มีการปรับปรุงพื้นที่และสภาพภูมิทัศนบริเวณลานอเนกประสงคหนาคณะ มีการจัดระเบียบการ    จอด

รถ มีการปลูกตนไมและจัดแตงสวนบริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค  มีการตกแตงปรับ       ภูมิทัศนโดย

ตกแตงน้ําตกที่หนาภาควิชาครุศาสตรโยธาและบริเวณที่ขายอาหารของคณะ เพื่อใหสอดคลองกับ

ธรรมชาติและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ขอ 4 มีการจัดกิจกรรมแขงขันเรือยาวประเพณีของนักศึกษาบริเวณริมคลองขางศาลของคณะเปนประจาํทุกป

อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ รวมถึงมีการทําบุญประจําปที่ศาลหนาคณะเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง  

ขอ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก (3.94) และความพึงพอใจของบุคลากรอยูใน

ระดับมาก (3.64) เชนเดียวกัน 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน
ที่ได 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการจัดกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day ทุกปอยางตอเนื่อง และไดรับความรวมมอือยางดีจาก

บุคลากรภายในคณะ 

 2.   มีการรักษาความสะอาด และบํารุงรักษา ซอมแซมอาคารและอุปกรณภายในอาคารใหพรอมใชงานอยู

เสมอ และสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

2.   มีการสนับสนุนทั้งทรัพยากรและงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมทิศันใหดูสะอาด

สวยงาม รมร่ืน สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

รายการเอกสารอางอิง 
เอกสารหมายเลข สมศ. 11–01 รูปภาพการมีสวนรวมของบุคลการในการรวมกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-02  รูปภาพกิจกรรม Big Cleaning Day  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 
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เอกสารหมายเลข สมศ. 11–03 โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม ลักษณะเปลือกภายนอกอาคาร 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11–04 โครงการปรับปรุงตกแตงภายในและงานระบบสํานักงานคณบดี 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11–05 ใบลงชือ่ปฏบิัติงานทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11–06 บันทึกขอความขออนุมัติเงินรายไดเหลือจายปเกาเพื่อพฒันาพื้นที่และ 

 ส่ิงแวดลอมบริเวณริมคลองเชื่อมคลองบางเขตใหม 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-07 รูปถายน้ําตกบริเวณหนาภาควิชาครุศาสตรโยธาและบริเวณรานขายอาหาร 

 ของคณะ 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-08 รูปถายการจดักิจกรรมแขงขันเรือยาวประเพณีบริเวณริมคลองขางศาล 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-09 รูปถายการจดักิจกรรมไหวศาลหนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-10 สรุปผลประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอมของนักศึกษา 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-11 สรุปผลประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอมการทํางานของบุคลากร 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. คณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

ครบถวนและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด

ลวงหนา 

   7.1-.01, 

7.1-02, 

7.1-03) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน 

กลยุทธ มีการนาํขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาสวนงาน 

   1.1-03, 

1.1-04, 

7.1-04 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 

ที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ

สวนงานไปยังบุคลากรในสวนงาน 

    

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ ใหอาํนาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

   7.1-02 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให

สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสวนงานเต็มตามศักยภาพ 

    

6. ผูบริหารบรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน

ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   7.1-05 

7. คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการบริหารงานของ 

สวนงาน และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม 

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการปฏบิตัิหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการ

ประจําสวนงานวิชาการ พ.ศ. 2551 อยางครบถวน และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํ

สวนงานวิชาการมีคาเฉลี่ย 3.93 (7.1-.01, 7.1-02, 7.1-03) 

ขอ 2 ผูบริหารมีการแจงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวน

งานวิชาการทราบ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (7.1-04) และถายทอดไปยังบคุลากรทุก

ระดับจากการสัมมนาคณะทีม่ีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ (1.1-03, 1.1-04)  รวมท้ังมี

การนําขอมูลสารสนเทศของคณะและมหาวิทยาลัยเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงาน 

ขอ 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายในที่ประชมุคณะกรรมการ 

ประจําสวนงานวิชาการแตละครั้ง โดยจะมกีารติดตามการดําเนินงานในวาระสืบเนื่องจนกวาจะ 

ดําเนินการแลวเสร็จ และเลขานุการจะจัดทําเปนมติที่ประชมุแจงใหหนวยงานทราบเพื่อใหบุคลากร 

นําไปปฏบิัติ 

ขอ 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ    โดยใหทุก 

หนวยงานกําหนดกลยุทธและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จากการสัมมนาคณะ 3 คร้ัง (1.1-03,  

1.1-04, 1.1-05) และมีการมอบหมายภาระงานใหแกรองคณบดีฝายตาง ๆ เปนลายลักษณอักษร  

(7.1-02) 

ขอ 5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ 

สวนงานในการสัมมนาคณะทัง้ 3 คร้ัง 

ขอ 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวทิยาลัยหรือสวนงานและผูมี 

สวนไดสวนเสีย โดยมีผลประเมินอยูที่ 4.81 (7.1-05) 

ขอ 7 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหาร

ทุกระดับของสวนงาน 

ขอ 6 ขอ  6 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03  เอกสารสัมมนาคณะ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่  21-23 พฤษภาคม 2552  ณ  โรงแรม  

   Novotel Rim Pae Resort Rayong  จ.ระยอง  เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

   การพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

 เอกสารหมายเลข 1.1-04  เอกสารสัมมนาคณะ คร้ังที่ 2 เมือ่วันที่ 21-23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเจาหลาว 

   ทอแสงบีช จ.จนัทบุรี เร่ือง การถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับองคกรสูระดับ 

   บุคคล  

 เอกสารหมายเลข 1.1-05 การไปสัมมนาคณะ คร้ังที่ 3 ตามคําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่  26/2554 

ส่ัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554 เร่ือง "การจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม ปการศึกษา 2554"  เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2554 ณ โรงแรม 

   ฮอลิเดย อิน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี 

เอกสารหมายเลข 7.1–01  คําส่ัง มจพ. แตงตั้งคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  

เอกสารหมายเลข 7.1–02  คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง การมอบหมายหนาที่และมอบอํานาจใน 

การปฏิบัติการแทน  

เอกสารหมายเลข 7.1–03  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

   ครั้งที่ 7/2554  

เอกสารหมายเลข 7.1–04  รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม คร้ังที่ 8/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 

เอกสารหมายเลข 7.1–05  สรุปผลประเมินผูบริหาร (คณบดี) จากกองบรหิารทรัพยากรมนุษย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบนัเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงานอยางนอยครอบคลุม 

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั 

 
 

  7.2-01, 

7.2-02, 

7.2-03, 

7.2-04 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรู 

ที่กําหนดในขอ 1 

 

 

  7.2-03, 

7.2-04 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพือ่คนหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

 

 

  7.2-03, 

7.2-04 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทัง้ที่มี

อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา

และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) 

 

 

  7.2-05 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจดัการความรูในปการศึกษาปจจุบัน

หรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 

 

  7.2-06 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู (7.2-01) มีการจดัทําแผนการจัดความรูของ

คณะ (7.2-02) ครบทุกพันธกิจของสวนงาน  โดยมีการกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับการพัฒนา

สวนงานสูสถาบันการเรียนรู และดําเนินการตามแผนการจดัการความรูคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เชน 

โครงการเลาเรื่องเทคนิคการสอนแบบ MIAP ใหประสบความสําเร็จ (7.2-03)  โครงการเลาเรื่องวิธีการ 

เขียนบทความวิจัยที่ดี เพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (7.2-04) 

ขอ 2 มีการกําหนดบคุลากรกลุมเปาหมายที่จะพฒันาความรูและทักษะไวในแตละโครงการตามประเด็น 

ความรูที่กําหนดในโครงการเลาเรื่องเทคนิคการสอนแบบ MIAP ใหประสบความสําเร็จ (7.2-03)   

โครงการเลาเรื่องวิธีการเขียนบทความวจิัยทีด่ี เพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (7.2-04) 

ขอ 3 โครงการจัดการความรูเร่ืองเทคนิคการสอนแบบ MIAP และโครงการวิธีการเขียนบทความวิจัยที่ดี เปน 

การดําเนินงานโดยเชิญอาจารยผูมีความรู ความชาํนาญและประสบการณสูง มาบรรยายและบันทึก 

ความรูเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมี 

ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพือ่คนหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

ขอ 4 คณะมีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 อยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปน 

ลายลักษณอักษรทางเว็บไซตคณะ www.fte.kmutnb.ac.th  (7.2-05) 

ขอ 5 มีการนําความรูที่ไดจากการจดัการความรูปการศึกษาที่ผานมาเปนแนวทางปฏิบัติ เพือ่การปฏิบัติงาน

จริง อาทิ การประชุมวชิาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 4 (7.2-06) และจากความรู ทักษะ

ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดีมาปรับใชในการปฏบิัตงิานจริง 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1. มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

2. มีการดําเนินการจัดการความรูตามพันธกิจดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.   มีการรวบรวมความรูและเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบทางเว็บไซตคณะ 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.2–01  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

   ที่ 140/2552 วนัที่ 28 ธันวาคม 2552 

เอกสารหมายเลข 7.2–02  แผนการจัดการความรูคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2552, 2553 

เอกสารหมายเลข 7.2–03  โครงการเลาเรื่องเทคนิคการสอนแบบ MIAP ใหประสบความสําเร็จ วันที ่

   19 พฤษภาคม 2554  

เอกสารหมายเลข 7.2–04  โครงการเลาเรื่องวิธีการเขียนบทความวจิัยทีด่ี เพื่อการเผยแพรในระดับชาติและ 

นานาชาติ วันที ่19 พฤษภาคม 2554  

เอกสารหมายเลข 7.2–05  รูปถายการเผยแพรสรุปความรูที่ไดจากการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 

เว็บไซตคณะ 

เอกสารหมายเลข 7.2-06  การจัดประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 4 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
มีการ

ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)    7.3-01 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ

ของสวนงาน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียน 

    การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

   7.3-02 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ    7.3-03 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ

มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

    

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของตามที่กําหนด 

   7.3-04 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (7.3-01) 

ขอ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในดานการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริหาร

จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ (7.3-02) 

ขอ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศทาง online โดยมีผลประเมินอยูที่ 3.54  (7.3-03) 

ขอ 4 - 

ขอ 5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด ไดแก ระบบบัญช ี

3 มิติ, ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจพ. (MA-QA), CHE-QA ของ สกอ. และการสงขอมูล 

ขาวสารทางเอกสารอิเล็กทรอนิกสของคณะ (e-doc) รวมทัง้ e-mail ของแตละบุคคล  (7.3-04) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :    สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การตัดสินใจ 

2. มีคณะทํางานรับผิดชอบ กํากบัดูแล ควบคุมระบบสารสนเทศในการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ ซึ่งสามารถ 

เรียกใชงานและสืบคนไดอยางรวดเร็ว 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 ฐานขอมูลประกนัคุณภาพการศึกษายังดําเนินการไมเรียบรอย 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแสดงผลเปนรูปธรรมอยางเรงดวน 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.3–01 รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 7.3–02 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศของคณะ 

เอกสารหมายเลข 7.3–03 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 7.3–04 การจัดสงขอมูลผานเครือขายไปยังหนวยงานภายนอก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  

    โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลกัของ

สวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   7.4-01 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจยัที่กอใหเกิดความเสี่ยง

อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสวนงาน จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ

บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนั

คุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

   7.4-02 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ

ความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

   7.4-03 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ

ดําเนินการตามแผน 

   7.4-04 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน และมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

   7.4-05 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการประจําสวนงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

    

 
 
 



 - 125 - 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยมีผูบริหารและหัวหนาภาควิชาเปน 

กรรมการ เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทาง ติดตาม วิเคราะหและใหขอเสนอแนะการบริหาร 

ความเสี่ยง (7.4-01)  

ขอ 2 ในแตละภาควิชาของสวนงานจะมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง  

1) ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของหนวยงาน   2) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และ 3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบรหิารหลักสูตร การบริหาร 

งานวิจัย (7.4-02) 

ขอ 3 เมื่อภาควิชาวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงทั้ง 3 ดานแลว  ในแตละความ 

เส่ียงจะมีการมกีารประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ 

วิเคราะห (แบบ RA.F) นําเสนอใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะพิจารณากอนเสนอให 

มหาวิทยาลัย (7.4-03) 

ขอ 4 หลังจากวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลวจะมีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ 

หรือกิจกรรม (แบบ RMP.F) ปละ 2 คร้ัง ซึ่งจะมีการกําหนดแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ (7.4-04) 

ขอ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM.F) (7.4-05) และรายงาน 

ตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณาปละ 1 คร้ัง 

ขอ 6 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 ขอ  5 ขอ 4 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ทําหนาที่กําหนดแนวทาง  พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

ในการบริหารความเสี่ยง 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสวนงานไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  เนื่องจากเปนปแรกที่นําผลบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการประจํา

สวนงานวิชาการ 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.4–01 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข 7.4–02 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข 7.4–03 แบบรายงานประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RA.F) 

เอกสารหมายเลข 7.4–04 แผนบริหารความเสี่ยงสาํหรับโครงการ/กิจกรรม (RMP.F) 

เอกสารหมายเลข 7.4–05 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (RM.F) 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  

 (คะแนนเต็ม 5) 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย  

4.00 

คาเฉลี่ย 

4.81 

4.81 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :    สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 - 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.13–01  แบบประเมนิผลผูบริหาร (คณบดี) จากกองบริหารทรัพยากรมนุษย มจพ. 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน    8.1-01, 

8.1-02 

 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร 

และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

   8.1-03, 

8.1-04, 

8.1-05 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละ 

พันธกิจและการพัฒนาสวนงานและบุคลากร 

   8.1-03, 

8.1-04, 

8.1-05 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําสวนงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

   8.1-06, 

8.1-07, 

8.1-08 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสวนงานอยาง 

ตอเนื่อง 

 
 

  8.1-09 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานกําหนด 

 
 

  8.1-10, 

8.1-11 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม

เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

 
 

  8.1-06, 

8.1-07 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 



 - 129 - 

ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดาน

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  (8.1-01) โดยจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน

ของคณะ (8.1-02)  

ขอ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางเปน 

ระบบ  โดยมีการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณใหแตละภาควิชา (8.1-03)   

ขอ 3 มีการจัดสรรงบประมาณตามหมวดตาง ๆ ซึง่ในการจัดสรรทําใหใชเงินไดอยางมปีระสิทธิภาพ โปรงใส  

ตรวจสอบได   โดยการจัดสรรทรัพยากรดานการเงินเปนไปตามยุทธศาสตรและการใชเงินเปนไปตาม 

ระเบียบของมหาวิทยาลัย ( 8.1-04, 8.1-05)  

ขอ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 

เปนรายไตรมาส (8.1-06, 8.1-07, 8.1-08 ) 

ขอ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินทั้ง 

งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได เพื่อวางแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามความ 

เหมาะสม  โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งม ี

การนําขอมูลไปเปนแนวทางในการตัดสินใจเพื่อจัดทําแผนการใชจายเงินในรอบปถัดไป  (8.1-06,  

8.1-07, 8.1-08, ) 

ขอ 6 การใชเงินของคณะเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีหนวยงาน 

ตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินให 

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

ขอ 7 มีการรายงานการใชจายเงินของแตละหนวยงานตอคณะกรรมการประจาํสวนงานวิชาการทราบทุก 

เดือน และรายไตรมาส (8.1-06, 8.1-07, 8.1-08, 8.1-09)  เพื่อเปนขอมูลใชในการวางแผนและกา 

ตัดสินใจในรอบปถัดไป 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใชในการบริหารการเงิน 

2. มีการจัดทํารายงานการเงินที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3. มีการรายงานสถานะทางการเงินตอผูบริหารเปนประจาํทุกเดือน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 8.1–01  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ที่ 57/2553 ส่ัง ณ 

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 

เอกสารหมายเลข 8.1–02  แผนกลยุทธทางการเงินของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 8.1–03  เอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 8.1–04  เอกสารงบประมาณรายจายเงินรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 8.1–05  เอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 8.1–06  เอกสารการจัดทําแผนการปฏิบตัิงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 8.1–07   รายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553  

เอกสารหมายเลข 8.1–08  รายงานผลการเปรียบเทียบแผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและ 

งบประมาณเงินรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เอกสารหมายเลข 8.1–09  รายงานฐานะทางการเงิน รายงานการวิเคราะหงบการเงิน 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม

และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสวนงาน ตั้งแตระดับ

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

   9.1-01 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสวนงาน 

 

 

  9.1-02 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงาน    9.1-03 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ

ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกาํหนดเวลา โดยเปน

รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 

ศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน 

 

 

 

  9.1-04 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง 

การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้

ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

 

 

  9.1-04 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

 

 

  7.3-02 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑติ และผูใชบริการตามพันธกิจของ

สวนงาน 

   9.1-05. 

7.3-03 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลยัหรือระหวางมหาวิทยาลัยและมี

กิจกรรมรวมกนั 

   9.1-06 
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การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

9. มีแนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่

หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นนําไปใช

ประโยชน  

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและหัวหนา

ภาควิชาเปนกรรมการ  โดยมีหนาที่กําหนดแผน แนวทาง และควบคุม กํากบัดูแลระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายใหภาควิชาดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินตนเองสง

ใหคณะ เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะสงใหมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติ

งานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-01) 

ขอ 2 คณะไดจัดทําประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา เวยีนเอกสารใหบุคลากรทุกทานไดรับทราบ 

ทาง e-doc และทางเว็บไซตคณะ  (9.1-02) 

ขอ 3 มีการกําหนดอตัลักษณและเอกลักษณของคณะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวน

งานวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 (9.1-03) คือ 

           อัตลักษณ  :  บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 

           เอกลักษณ :  ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม           

ขอ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ตั้งแตการควบคุม ติดตามการ 

ดําเนินงานตามระบบทีม่หาวทิยาลัยกําหนด และประเมินคณุภาพการศึกษาตามรอบปการศึกษาทุกป 

อยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะ  

กรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 กําหนด เสนอตอมหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลา  รวมท้ังมกีารบันทึกขอมลูลงในโปรแกรม CHE QA  

ของ สกอ. และมีการนําผลการประเมินคุณภาพรอบปการศกึษา 2552 มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาในรอบปการศึกษา 2553 (9.1-04) 

ขอ 5 มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพรอบปการศึกษา 2552 เพื่อเปนการปรับปรุงการทํางาน 

ในรอบปการศึกษา 2553 ซึ่งสงผลใหมีการพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงาน (9.1-04) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 6 คณะมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชฐานขอมูลจาก 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในตัวบงชี้ที่ 7.3 (7.3-02)  รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังมีระบบ 

สารสนเทศดานงานประกันคุณภาพการศึกษา (MA-QA) ซึ่งมีการแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในการนําขอมูล 

เขาระบบ MA-QA ไดแก งานบุคคล จะไดสิทธิ์ในการกรอกขอมูลบุคลากรและงานบริการวิชาการ  

(วิทยากร ฝกอบรม ศึกษาดูงาน) เทานั้น  ซึ่งผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจะดําเนินการบนัทึกขอมูล 

ลงระบบอยางสม่ําเสมอเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันมากที่สุด  

ขอ 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาจากการ 
ประเมินผลการสอนของผูสอนทางเว็บไซต http://202.44.35.68  (9.1-05) มีการประเมินผลความ 

พึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตคณะทาง online ไดแก อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคล 

ทั่วไป (7.3-02) 

ขอ 8 มหาวิทยาลัยมกีารแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยตัวแทน 

หรือผูรับผิดชอบดานประกันคุณภาพของทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ (9.1-06) 

ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั เร่ือง การ 

จัดทํา SAR ที่ดี (9.1-07)  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษากับอีก 2  

มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  ซึ่งได 

มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกนัอยางตอเนื่อง (9.1-08) 
ขอ 9 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 7 ขอ 8 ขอ 4 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 

 
จุดแข็ง : 
 มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 7.3–02 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศของคณะ 

เอกสารหมายเลข 9.1–01 คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับสวนงาน 

เอกสารหมายเลข 9.1–02 ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข 9.1–03 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสวนงานวิชาการ คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19  

            เมษายน 2554 

เอกสารหมายเลข 9.1–04 แผนการพัฒนาคุณภาพปการศกึษา 2553 เพื่อรองรับขอเสนอแนะของ 

            คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เอกสารหมายเลข 9.1–05 เว็บไซตประเมินผลผูสอน http://202.44.35.68 

เอกสารหมายเลข 9.1–06 กิจกรรมแลกเลี่ยนเรียนรู เร่ือง การจัดทํา SAR ที่ดี  

เอกสารหมายเลข 9.1–07 คําส่ัง มจพ. เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข 9.1–08 เครือขาย 3 มหาวทิยาลัย 



 - 135 - 

ตัวบงชี ้9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 4 วัน 

2. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 3 วัน 

3. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 2 วัน 

4. สง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 1 วัน 

5. สง SAR ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

ตามขอ 1 

มีการดําเนินงาน 

ตามขอ 2 

มีการดําเนินงาน 

ตามขอ 3 

มีการดําเนินงาน 

ตามขอ 4 

มีการดําเนินงาน 

ตามขอ 5 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

คณะไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและสงใหมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

การสงรายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลา เกินกําหนด 

1 วัน 

เกินกําหนด 

3 วัน 

2 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองลาชา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการติดตามและดําเนินการการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหทันตามเวลาที่กําหนด หรือใหมีการ

จัดทําแตเนิ่น ๆ เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบตัิการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 9.20.1-01  วันที่มหาวิทยาลัยรับรายงานการประเมินตนเอง 
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ตัวบงชี้ 9.20.2 มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

การดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินงาน 
มีการ

ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปการศึกษา 

ที่ผานมา ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการประจํา

สวนงานใหความเห็นชอบ 

   9.1-04, 

9.20.2-01 

2. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ    9.20.2-02, 

9.20.2-03 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

   9.20.2-04 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูบริหาร     

5. มีรายงานผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอ

มหาวิทยาลัย 

    

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปการศึกษา 2552 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  

(9.1-04) และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํสวนงานวิชาการ คร้ังที่ 11/2553  เมื่อ 

วันที่ 10 พฤศจกิายน 2553  (9.20.2-01) 

ขอ 2 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ไดแก การจัดทําโปรแกรมบันทึกผลการดําเนินงานของคณะ 

ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ จุดแข็งและจุดควรพัฒนา  (9.20.2-02)  การกําหนดนโยบายการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (9.1-02)  การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลใน 

เว็บไซตคณะ (7.3-03) มีการแยกขอมูลการพัฒนาบุคลากรออกจากงานบริการวิชาการ (9.20.0-03) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอ 

ผูบริหารเพื่อพิจารณา   โดยสงผูเกี่ยวของแตละภาควิชาเขารวมใหขอมูลผลการดําเนินงานทั้ง 9  

องคประกอบตามที่มหาวิทยาลัยติดตาม แลวนํากลับมารายงานผูบริหารในสิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ 

(9.20.2-04) 

ขอ 4 - 

ขอ 5 - 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 4 ขอ 3 ขอ 3 

 

การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 มีการนําขอเสนอแนะและจุดทีค่วรพัฒนาในรอบปการศึกษาที่ผานมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อ 

การปรับปรุงพฒันาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.3-03  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับบริการการใชงานเว็บคณะครุศาสตรฯ 

เอกสารหมายเลข 9.1-02  ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 

เอกสารหมายเลข 9.1–04 แผนการพัฒนาคุณภาพปการศกึษา 2553 เพื่อรองรับขอเสนอแนะของ 

            คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เอกสารหมายเลข 9.20.2-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คร้ังที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 

      10 พฤศจิกายน 2553 

เอกสารหมายเลข 9.20.2-02 โปรแกรมบันทกึผลการดําเนินงานของคณะ http://202.44.43.172  

เอกสารหมายเลข 9.20.2-03 แฟมเอกสารการพัฒนาบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่ 

เอกสารหมายเลข 9.20.2-04 การติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารอบปการศึกษา 2553  
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ตารางที่ 1 (ส 1) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 รายตัวบงชี้   

        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง องคประกอบ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ       

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 7  4 

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน 

5 7  5 

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค

ประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

6 8  5 

1109.55 สมศ.

16.2 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.00 

267 

4.16  4.16 

1.30.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 

4 6  5 

1.30.2 ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปน 

ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรค

นวัตกรรม 

6 8  5 

  คาเฉล่ีย    4.69 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต     

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

4 6  4 

2.2 61.00 

  

อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก 40 

124 

49.19  4.10 

2.3 22.00 

  

อาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทาง

วิชาการ 

30 

124 

17.74 Х 2.96 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

5 6  4 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

6 6  4 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 7  5 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล 

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

4 6  5 
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ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง องคประกอบ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

4 4  4 

267 สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

80.00 

307 

86.97  4.35 

1113.63 สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.00 

267 

4.17  4.17 

5 สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

4.00 

117 

4.06  0.81 

10.88 สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

50.00 

14 

77.71  5.00 

530 สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย 3 

124 

4.27  3.56 

  คาเฉล่ีย     3.92 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

6 7  5 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 

5 6  5 

  คาเฉล่ีย     5.00 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย     

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

6 7  5 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5 6  5 

19,588,387.43 4.3 

  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

72653.91 

114 

171,827.96  4.77 

38.00 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 

25.00 

124 

30.65  5.00 
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ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง องคประกอบ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

57 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน 

40.00 

124 

45.97  5.00 

12.25 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 7.00 

124 

9.88  4.94 

  คาเฉล่ีย     4.95 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม    

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

4 4  4.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

4 3 х 3.00 

4 สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจาก 

การใหบริการวิชาการมาใชใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

30.00 

5 

80.00  5.00 

สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

4 3 х 3.00 

  คาเฉล่ีย     3.75 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

6.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4 4  4.00 

สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4 4  4.00 

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4 5  5 

  คาเฉล่ีย     4.33 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ     

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวน

งานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

6 6  4.00 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 4 5  5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

4 4  4.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5  4.00 



 

 

- 141 - 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง องคประกอบ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

สวนงาน 

4.00 4.81  4.81 

  คาเฉล่ีย     3.64 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ     

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 7  5.00 

  คาเฉล่ีย      

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

7 8  4.00 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง 5 2 х 2.00 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 3 х 3.00 

  คาเฉล่ีย     3.00 

  คาเฉล่ีย 9 องคประกอบ     4.15 
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ตารางที่ 2  (ส. 2) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

จําแนกตามองคประกอบ และมิติของระบบประกันคุณภาพ 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ - 4.00 - 4.00 ดี 

2. การผลิตบัณฑิต 3.69 4.50 4.00 4.13 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 4.77 5.00 - 4.92 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 - 3.50 พอใช 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.25 - 4.25 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

  รวม 3.96 4.39 4.00 4.30 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ  (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)  อยูในระดับดี   

(คาเฉลี่ย 4.30)  

โดยมีองคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  และองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่อยูในระดับดี จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดําเนินการ  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

องคประกอบที่อยูในระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม
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ตารางที่ 3 (มจพ. 2)  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (รวมตัวบงชี้ของ สมศ., ตัวบงชี้ 

      ของ มจพ. และตัวบงชี้ของสวนงาน) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

  เกลาพระนครเหนือ   จําแนกตามองคประกอบ และมิติของระบบประกันคุณภาพ 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ 

- 4.80 4.16 4.69 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.69 4.50 3.65 3.92 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 4.77 5.00 4.98 4.95 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.00 3.75 ดี 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.25 2.41 3.64 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

- 3.00 - 3.00 พอใช 

  รวม 3.96 4.33 3.93 4.15 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 10 องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ของ สมศ., มจพ.) อยูในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.15)  

โดยมีองคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย และ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่อยูในระดับดี จาํนวน 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบ

ที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 7 การบริหาร

และการจัดการ  

องคประกอบที่อยูในระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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ตารางที่ 4  (ส. 3)  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)  

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา และมิติของระบบประกันคุณภาพ 

 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 4.00 4.00 ดี 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร 

     การอุดมศึกษา 

- 4.14 - 4.14 ดี 

  

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ 

     อุดมศึกษา 

3.96 4.44 - 4.29 ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

  รวม 3.96 4.39 4.00 4.30 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)  อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.30) คือ 

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มีคาเฉลี่ย 4.00 มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ดานธรรมภิบาลของ

การบริหารการอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.14  และดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.29 สวน

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 5.00 
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ตารางที่ 5 (มจพ. 3)  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (รวมตัวบงชี้ของ สมศ., ตัวบงชี้

ของ มจพ. และตัวบงชี้ของสวนงาน) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมิติของระบบประกันคุณภาพ 

 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 3.67 3.67 ดี 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

- 3.78 2.41 3.53 ดี 

  

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

3.96 4.62 4.12 4.37 ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 5.00 4.98 4.99 ดีมาก 

  รวม 3.96 4.33 3.93 4.15 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (รวมตัวบงชี้ของ สมศ.,มจพ.)  อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.15) 

คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มีคาเฉลี่ย 3.67 มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ดานธรรมภิบาลของ

การบริหารการอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.53 และดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.37 สวน

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 146 - 

ตารางที่ 6  (ส. 4)  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)  

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนกตามมุมมอง 

  ดานบริหารจัดการ และมิติของระบบประกันคุณภาพ 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.50 4.00 4.43 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.11 - 4.10 ดี 

3. ดานการเงิน 4.77 5.00 - 4.89 ดีมาก 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม 3.53 5.00 - 4.27 ดี 

  รวม 3.96 4.39 4.00 4.30 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.) อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.30) 

คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉล่ีย 4.43 ดานกระบวนการภายใน มีคาเฉล่ีย 4.10 ดานการเงิน มี

คาเฉลี่ย 4.89 และดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย 4.27 
 
 
ตารางที่ 7  (มจพ. 4) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (รวมตัวบงชี้ของ สมศ., ตัวบงชี้

ของ มจพ. และตัวบงชี้ของสวนงาน) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ จําแนกตามมุมมองดานบริหารจัดการ และมิติของระบบประกันคุณภาพ 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.50 3.76 4.10 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.13 3.59 4.00 ดี 

3. ดานการเงิน 4.77 5.00 - 4.89 ดีมาก 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม 3.53 5.00 4.63 4.45 ดี 

  รวม 3.96 4.33 3.93 4.15 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (รวมตัวบงชี้ของ สมศ.,มจพ.) อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 

4.15) คือ ดานนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ย 4.10 ดานกระบวนการภายใน มีคาเฉลี่ย 4.00  ดาน

การเงิน มีคาเฉลี่ย 4.89 และดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย 4.45 
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ตารางที่ 7  (ส. 5)    แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)  

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนกตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน

การจัดการศึกษา      

(1) ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 

(2) ดานวิชาการ 3.53 4.33 - 4.01 ดี 

(3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ดานการบริหารจัดการ - 4.17 - 4.17 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 1 3.69 4.30 - 4.16 ดี 

2. มาตฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบัน      

(1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.00 4.75 ดีมาก 

(2) ดานการวิจัย 4.77 5.00 - 4.92 ดีมาก 

(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 - 3.50 พอใช 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 2 4.77 4.50 4.00 4.48 ดี 

  รวม 3.96 4.39 4.00 4.30 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

(เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.) อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.30) คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

คาเฉลี่ยรวม 4.16  ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน คาเฉลี่ยรวม 4.48  
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ตารางที่ 8 (มจพ. 5)   แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 (รวมตัวบงชี้ของ สมศ., ตัวบงชี้

ของ มจพ. และตัวบงชี้ของสวนงาน) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการ

จัดการศึกษา      

(1) ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 

(2) ดานวิชาการ 3.53 4.33 3.56 3.94 ดี 

(3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ดานการบริหารจัดการ - 4.17 2.99 3.93 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 1 3.69 4.25 3.13 3.98 ดี 

2. มาตฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบัน      

(1) ดานการผลิตบัณฑิ  ต - 5.00 3.67 4.17 ดี 

(2) ดานการวิจัย 4.77 5.00 4.98 4.95 ดีมาก 

(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.00 3.75 ดี 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 2 4.77 4.50 4.19 4.34 ดี 

  รวม 3.96 4.33 3.93 4.15 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (รวม    

ตัวบงชี้ของ สมศ.,มจพ.)  อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.15) คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

คาเฉลี่ย 3.98  ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีคาเฉลี่ย 4.34  

 


