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คํานํา 

 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ได
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบปการศึกษา 2554  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก ซึ่งไดดําเนินการตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และการประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) กําหนด   และตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดเพิ่ม  โดยชวงเวลาของการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คือ ต้ังแตวันที่        
1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ 
เพื่อเปนการสรางระบบการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม  โดยการใชขอมูลในการ
ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ มาวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของคณะตอไป 
 

 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกุล) 

                    คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม      
                       25 มิถุนายน 2555 
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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 สรางสรรคงานวิจัย  
ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล 
 พันธกิจ :  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา 
4. ทํานุบํารุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย 
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 
อัตลักษณ :   บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน  
เอกลักษณ :  ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 
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แผนภูมิที ่1  โครงสรางการแบงสวนงานของคณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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 รายนามคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
  1.  ผศ.ดร.พนาฤทธิ์   เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 
       2.  อ.จิระศักดิ ์ วิตตะจรัส รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
       3. อ.จรัส  ทรัพยาคม รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ 
       4. อ.วิทวัส  ทิพยสุวรรณ รักษาการรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
              5.   รศ.เชาวลิต ถาวรสิน  หัวหนาภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล   กรรมการ 
  6.  ผศ.ดร.ปฏพิัทธ ทวนทอง  หัวหนาภาควิชาครุศาสตรไฟฟา   กรรมการ 
              7.  อ.วิทวัส  ทิพยสุวรรณ หัวหนาภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษา   กรรมการ 
              8.  อ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง  หัวหนาภาควิชาครุศาสตรโยธา   กรรมการ 
              9.   อ.ดร.ธีรพงษ วิริยานนท       หัวหนาภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี     กรรมการ 
             10.  ผศ.ดร.ไพโรจน สถิรยากร          หัวหนาภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา    กรรมการ 
             11. ผศ.สุนีย  วรรธนโกมล       หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจฯ               กรรมการ  
             12.  อ.ดร.ประดิษฐ เหมือนคิด          ผูแทนประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ 
             13.  รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล ผูแทนประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ 
             14.  อ.รักนรินทร แสนราช  ผูแทนประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ  
             15.  อ.กฤช  สินธนะกุล ผูแทนประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ 
             16. น.ส.มัลลิกา ศรีเพ็ญ  หัวหนาสํานักงานคณบดี   เลขานุการ 
             17. น.ส.สุภาพร เซงไพเราะ ผูปฏิบัติงานบรหิาร   ผูชวยเลขานุการ 
 รายนามคณะกรรมการบรหิารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดบัสวนงาน 
 1.  ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ประธานกรรมการ 
      2.  อ.จิระศักดิ์ วิตตะ  กรรมการ 
      3.  อ.จรัส  ทรัพยาคม  กรรมการ 
      4.  อ.วิทวัส  ทิพยสุวรรณ  กรรมการ 
      5.  รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวฒัน  กรรมการ 
              6.  อ.ดร.ปยะ  กรกชจินตนาการ  กรรมการ 
 7.  รศ.เชาวลิต  ถาวรสิน  กรรมการ 
      8.  ผศ.ดร.ปฏพิัทธ ทวนทอง   กรรมการ 
      9.  อ.ดร.ภาณวุัฒน ปนทอง   กรรมการ 
            10. อ.ดร.ธีรพงษ วิริยานนท  กรรมการ       
            11. ผศ.สุนีย  วรรธนโกมล  กรรมการ 
            12. ผศ.ดร.ไพโรจน สถิรยากร  กรรมการ 
            13. อ.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์  กรรมการ 
            14.  นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ   กรรมการ 
            15.  นางกนกภัทร คูพิพัฒนไพศาล  กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  
 ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล 
 1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส 
 3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 4 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเครื่องกล 
 5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจยัและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา 
                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   (TQF) 
 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 
 6 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 7 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาไฟฟา 
 8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  (TQF) 
 ภาควิชาครุศาสตรโยธา 
 9 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  (TQF) 
 10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549) 

11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป)     
 12 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา 
 13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2549) 
 ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 14 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรศึกษา  
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 15 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา 
 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี 
 17 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (TQF) 
 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
 19 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 
 20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 
 ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

21 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (TQF) 
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คณาจารย/บคุลากร  
ในปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีจํานวนอาจารยและเจาหนาที่ (31 พฤษภาคม 2555) 

 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวชิาการ ประเภทบุคลากร 

เอก โท ตร ี อื่น ๆ อ. ผศ. รศ. ศ. 

รวม 

ประเภทตําแหนงวิชาการ         122 
-ขาราชการ 25 14 1  18 14 8   
-พนักงานมหาวิทยาลัย 34 38 1  46 17 9 1  
-พนักงานพิเศษ 1    1     
-ผูมีความรูความสามารถฯ 1 2   1 1 1   
-ผูเชี่ยวชาญชาวไทย 1 1    1 1   
-ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 1       1  
-ตอเวลาปฏิบัติงาน 2      2   

รวม 65 55 2  66 33 21 2 122 

ประเภทตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ         78 

-ขาราชการ  5 16      21 
-พนักงานมหาวิทยาลัย  7 12 4     23 
-พนักงานราชการ  1 1      2 
-ลูกจางประจํา    9     9 
-พนักงานพิเศษ   18 5     23 

รวม  13 47 18     78 

รวมทั้งส้ิน         200 
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จํานวนนักศกึษาปจจุบัน  (ปการศึกษา 2554)  (ขอมูล ณ วนัที่ 9 ธนัวาคม 2553) 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 

สาขาวิชา 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

วิศวกรรมเครื่องกล/เครื่องกล 93 191  284 74 94  168 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 106   106 10   10 

วิศวกรรมการผลิต 123   123 14   14 
วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา   23 23   7 7 
วิศวกรรมไฟฟา/ไฟฟา 580 215  795 135 61  196 
ไฟฟาศึกษา   21 21   3 3 
วิศวกรรมโยธา/โยธา 23 33  56 32 36  68 
บริหารงานวิศวกรรมโยธา 8 25  33 17 -  17 
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป) 103   103 - -  - 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 176 195  371 63   63 
คอมพิวเตอรศึกษา   30 30  85 9 94 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  64 70 134  5 18 23 
ธุรกิจอุตสาหกรรม  22  22  3  3 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  209  209  66  66 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  63 78 141  34 7 41 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร   10 10   11 11 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ   28 28     

รวม 1,212 1,017 260 2680 345 384 55 784 

 
งบประมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.2554) 
 เงินงบประมาณของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 2554   จําแนก
ตามหมวดรายจาย  (วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)   
 

 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 

97,643,052.81 
92,584,200.00 

5,058,852.81 
- 

92,615,275.53 
 

4,038,622.96 
- 
 

- 
- 

989,154.32 
4,038,622.96 

20,091,200.00 
20,091,200.00 

- 
6,129,327.00 

13,711,813.84 
 

1,480,301.85 
4,260,027.39 

 
208,875.00 

2,976,79.61 
4,899,084.31 
1,480,301.85 

117,734,252.81 
112,675,400.00 

5,058,852.81 
6,129,327.00 

106,327,089.37 
 

5,518,924.81 
4,260,027.39 

 
208,875.00 

2,976,079.61 
5,888,238.63 
5,518,924.81 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมดําเนินการตามขั้นตอนการทํางาน
ของการบริหารคุณภาพตามวงจร PDCA โดยหนวยบริหารคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา สํานักงาน
คณบดี  คอยประสานงานและดูแลรับผิดชอบ     มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สวนงาน มีหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน กําหนดรูปแบบ วางแผน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลอยางตอเนื่อง  โดยจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะปละครั้ง  ซึ่งใชเกณฑการ
ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สกอ.) และสอดคลองกับ สมศ. และคํารับรองการปฏิบัติงาน                                                
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดตัวเองอยูในกลุมสถาบันเฉพาะทางที่เนนการ
ผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ค1) 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปการศึกษา 2554  (การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับผลการประเมิน และขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน รอบปที่ผาน
มา และผลการพัฒนาสวนงาน) 
 ดานการผลติบัณฑิต 
 คณะมีการกําหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ โดยการวิเคราะหเชิงประจักษเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งพบวามอีาจารยระดับปริญญาเอกและ
ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนเพิ่มมากขึ้น 

ดานการวิจัย 
 คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยหรือนําผลงานไปตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งมีการแสวงหาแหลงทุนจาก
ภายนอกเพิ่มมากกวาเดิม 

ดานการบริการวิชาการแกสงัคม 
 คณะมีชือ่เสียงและไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก  ซึ่งมีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการให 
บริการและภาควิชาที่ใหบริการวิชาการไดนาํความรูและประสบการณไปตอยอด โดยภาควิชาครุศาสตรไฟฟาไดมี
การตั้งศูนยวิจัยพลังงานทดแทน ภาควิชาครศุาสตรโยธา จดัตั้งศูนยวิจัยวิศวกรรมน้ําและโครงสรางพื้นฐาน  
 ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะเองและจัดโดยนักศึกษาเปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนการปลูกฝงและ
รวมสืบสานวฒันธรรมประเพณีใหคงอยูสืบไป 
 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 2554 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เกณฑ 

มาตรฐาน 
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 6 

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ขอ 5 

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการ 
สรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ขอ 4 

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คาเฉลี่ย 4.00 

1.30.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน 
ถายทอดเปน 

ขอ 4 

1.30.2 ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปนตนแบบแหงการผลิตครูชาง 
           สรางสรรคนวัตกรรม 

ขอ 4 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต           

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ขอ 5 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 48 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 24 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 5 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ขอ 6 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 6 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ขอ 4 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ขอ 4 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 80 

สมศ. 2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คาเฉลี่ย 4.00 

สมศ. 3 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

รอยละ 4.00 

สมศ. 4 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 50 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย คะแนน 4.00 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ขอ 6 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ 5 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เกณฑ 

มาตรฐาน 
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 5 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 5 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

บาท : คน 80,000 

สมศ. 5 ผลรวมถวงน้ําหนักของวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร รอยละ 25 

สมศ. 6 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละ 40 

สมศ. 7 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรับรองคุณภาพ รอยละ 7 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 4 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 4 

สมศ. 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ  30 

สมศ. 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ขอ 4 

สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในประเด็นยาเสพติด ขอ 3 

สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในประเด็นความคิด  
                 สรางสรรค 

ขอ 3 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 

สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหารทุกระดับของ 
สวนงาน 

ขอ 6 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 6 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เกณฑ 

มาตรฐาน 
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 7 
9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง ขอ 4 
9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอ 4 

 
ตารางที่ 2  องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ี 
องคประกอบคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ - 5.00 4.13 4.78 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.86 4.00 3.64 3.80 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 1.83 5.00 3.88 3.91 ดี 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.75 4.33 ดี 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 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 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
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ตารางที่ 3  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 3.63 3.63 พอใช 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร 
     การอุดมศึกษา 

- 4.22 - 4.22 ดี 

  
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ 
     อุดมศึกษา 

3.35 4.46 4.35 4.25 ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 5.00 1.42 4.33 ดี 

  รวม 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
 

ตารางที่ 4  มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานบริหารจัดการ 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.17 4.13 4.14 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.40 4.04 4.32 ดี 

3. ดานการเงิน 1.83 5.00 - 3.42 พอใช 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม 3.79 5.00 3.84 4.12 ดี 

  รวม 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
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ตารางที่ 5  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา     

 

1.1 ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 

1.2 ดานวิชาการ 3.79 3.67 3.70 3.71 ดี 

1.3 ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

1.4 ดานการบริหารจัดการ - 4.50 4.13 4.47 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 1 3.86 4.38 3.92 4.26 ดี 

2. มาตฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา     

 

2.1 ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 3.63 4.14 ดี 

2.2 ดานการวิจัย 1.83 5.00 3.88 3.91 ดี 

2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.75 4.33 ดี 

2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.00 4.00 ดี 

 เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 2 1.83 4.50 4.06 4.11 ดี 

  รวม 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามองคประกอบและตัวบงชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนินการ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสวนงาน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงาน และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยา ลัย  ปรัชญาหรือปณิธาน  และ
วัตถุประสงคของสวนงาน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบัน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

  1.1-01, 
1.1-02, 
1.1-03, 
1.1-04 

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานไปสูทุกหนวยงานภายใน    1.1-05, 
1.1-06 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

  1.1-07 
 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 
 

  1.1-08 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 พันธกิจ    1.1-09 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา 

   1.1-10, 
1.1-11 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  
อย า งน อยป ละ  1 ค ร้ั ง  และรายงานผลต อ ผู บ ริหา รและ
คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอ
มหาวิทยาลัย 

 
 

  1.1-09 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

   1.1-12, 
1.1-13 
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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 คณะมีการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ระยะ 5 ป) พ.ศ. 2553-2557  

(1.1-01) ซึ่งเปนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ในรูปของ

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ระยะ 5 ป) (1.1-02) และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คร้ังท่ี 14/2552 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2552  

(1-1-03)  และในปการศึกษา 2554 ไดมีการปรับแผนกลยุทธของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2559 (ระยะ 5 ป) ตามมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ของมหาวิทยาลัย  และไดนําเสนอ

คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2555 เมื่อ

วันท่ี 14 มีนาคม 2555 (1.1-04) 

ขอ 2 ในการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคณะไดมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับองคกรสูระดับบุคคลดวย

การจัดสัมมนาคณะ วันท่ี 20-22 เมษายน 2554  ณ โรงแรมฮอลิเดย อิน รีสอรท บีช ชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี (1.1-05)   ในปการศึกษา 2554 จัดสัมมนาคณะ เร่ือง แผนพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

สูความเปนสากล วันท่ี 26-28 เมษายน 2555 ณ เทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

(1.1-06) 

ขอ 3 ในการจัดทําแผนกลยุทธไดมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) (1.1-07) เพื่อแปลงแผนกล

ยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  ซึ่งมีความสอดคลองกันครบท้ัง 4 พันธกิจ  

ขอ 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ในแตละโครงการท่ี

ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรครบท้ัง 4 พันธกิจ เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบติัการประจําป (1.1-08) 

ขอ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบท้ัง 4 พันธกิจ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน (1.1-09), 
(1.1-10) 

ขอ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

พรอมท้ังรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  (1.1-10), (1.1-11) 
ขอ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 2 คร้ัง คือ รอบ 12 เดือน เและรายงานผล

ตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย (1.1-09) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-12), (1.1-13) 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

กระบวนการพฒันาแผน ขอ 6 ขอ 8 ขอ 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะโดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ และเปนแผนท่ี 
เชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับเปนระยะ ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ 
3. มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายตามแผนที่กําหนด 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 
 เอกสารหมายเลข 1.1–02  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรฯ 
     ท่ี 60/2552 ส่ัง ณ วันท่ี 29 มถิุนายน 2552 
 เอกสารหมายเลข 1.1-03  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรฯ 
    ท่ี 84/2554 ส่ัง ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2554  

เอกสารหมายเลข 1.1-04 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม คร้ังท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2555 

 เอกสารหมายเลข 1.1–05 คําส่ังใหคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเขารวมสัมมนา 
      ท่ี 26/2554 ส่ัง ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2554 

เอกสารหมายเลข 1.1-06  คําส่ังใหคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเขารวมสัมมนา 
      ท่ี 34/2555 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2555 
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เอกสารหมายเลข 1.1-07  Strategy Map คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 1.1-08 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 เอกสารหมายเลข 1.1–09 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 9 เดือน 
    และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 3 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–10 รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดคํารับรองการ 
    ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ในรอบ 9 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–11 รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดคํารับรองการ 
    ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 1.1-12  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คร้ังท่ี 9/2554    
 เอกสารหมายเลข 1.1–13 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 5/2555 วันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2555 
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ตัวบงชี้ที่ 1.20.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติที่คิดเปน ทําเปน 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน 

   1.1-01,  

1.20.1-01, 

1.20.1-02 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน 
    ทําเปน และดําเนินการตามระบบ 

   1.20.1-03 ถึง 

1.20.1-06 

3. มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน    1.20.1-07, 

1.20.1-08 

4. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ    1.20.1-09 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน  หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน 

 

 

  1.20.1-10 

6. มีนักศึกษาหรือผลงานของนักศึกษาไดรับการยอมรับ หรือไดรับการ
ยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในดานการคิดเปน
ทําเปน 

 

 

  1.20.1-11 

 
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 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1           มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555-2569) ท่ีสอดคลอง

กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย (1.20.1-01)  ซึ่งประกอบดวย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทางวชิาการและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน กลยุทธท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการ
มีสวนรวมในการแขงขันดานวิชาการและวชิาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ    กลยุทธท่ี 3 พฒันาทุก
กระบวนการท่ีสงผลใหเกิดคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
          นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2554 (1.20.1-02) ดังน้ี 
        อัตลักษณ : “บัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน”  (Graduates with Creativity & Workability) 
         เอกลักษณ : “มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม” 
                             “KMUTNB : University of Invention Creation to Innovation” 
        สวนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจดัทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2553-2557 (ระยะ 5 ป)  (1.1-01) ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม   โดยมีกลยทุธท่ี 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต กลยทุธ
ท่ี 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ    

ขอ 2   ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน และมี      
  การใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือปญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ เชน  
        1. วิชา 213475 Special Topic in Machatronics  3(3-0-6)   (1.20.1-03) 
        2. วิชา 233263 Civil Technology Seminar   3(1-4-4)   (1.20.1-04) 
        3. วิชา 260449 Selected Topics in Industrial Business Administration   3(3-0-6)  (1.20.1-05) 
         4.  วิชา 200391 Professional Experience I   3(1-4-4)    (1.20.1-06) 

ขอ 3 คณะมีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน ไดแก โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
(1.20.1-07) และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 ของภาควชิา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (1.20.1-08)   

ขอ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ หนา 5 (1.20.1-09)  
ขอ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน  (1.20.1-10) 
ขอ 6 ปการศึกษา 2554 มีนักศึกษา จํานวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดความเปน

เลิศในการจัดการเรียนรู เร่ือง การจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักศึกษา จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงใน
การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ เคร่ืองตัดทอดวยแกสแบบลอกแบบ (1.20.1-11) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน 
ทําเปน 

ขอ 5 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01        แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2553-2562) 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-02  มติสภามหาวทิยาลัยฯ คร้ังท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2554 
  เร่ือง อัตลักษณ/เอกลักษณของ มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-03 แผนการสอน วิชา 213475 Special Topic in Machatronics 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-04 แผนการสอน วิชา 233263 Civil Technology Seminar 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-05 แผนการสอน วิชา 260449 Selected Topics in Industrial Business 

Administration 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-06 แผนการสอน วิชา 200391 Professional Experience I 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07 โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-08  โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 
  เอกสารหมายเลข 1.20.1-09  รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดคํารับรองการ 
  ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-10  แจงมติท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตรฯ 
                                            คร้ังท่ี 13/2554 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-11  เกียรติบัตรนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 
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ตัวบงชี้ที่ 1.20.2   ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 
                       ประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีสงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนานวัตกรรม 
 

 

  1.1-01, 

1.20.1-01 

2. มีระบบและกลไกการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร 
    สรางสรรคนวัตกรรม และดําเนินการตามระบบ 

 

 

  1.20.1-01, 

1.20.1-07, 

1.20.1-08, 

1.20.2-01 

3. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

  1.20.1-09 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

  1.20.1-10 

5. มีผลงานของนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเกิดประโยชนหรือสรางคุณคา
ตอชุมชน/สังคม หรือไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

  1.20.2-02, 

1.20.2-03 

6. สวนงานหรือบุคลากร หรือนักศึกษา หรือผลงานของบุคลากร หรือ
ผลงานของนักศึกษาไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   1.20.1-11 

 
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         มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553-2562)  
(1.20.1-01)   ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคท่ี 1 
บัณฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรง
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต    เปาประสงคท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ



 - 24 -

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถบูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและ
นานาชาติ   
          สวนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2553-2557 (ระยะ 5 ป) (1.1-01)  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคท่ี 2 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถ
บูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย     กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ    

ขอ 2 มีการสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด โดยกําหนดให
นักศึกษาทุกคนตองจัดทําโครงงานพิเศษกอนจบการศึกษา รวมกับกิจกรรมอื่นท่ีไดใหผูเรียนไดรวมกัน
นําองคความรูจากหองเรียนมาวิเคราะห  สังเคราะหและสรางสรรคผลงาน ไดแก การจัดประกวด
นวัตกรรมเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (1.20.2-01) โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 (1.20.1-07) 
และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 (1.20.1-08) เปน
ประจําทุกป   ซึ่งเปนการใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีเวทีในการแขงขันผลงานทางวิชาการกอนเขาสู
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ขอ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ หนา 7-8  (1.20.1-09)  
ขอ 4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรม (1.20.1-10) 
ขอ 5 มีผลงานของอาจารยไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน ไดแก อาจารยโกศิน สวนานนท ผลงาน 

เคร่ืองผลิตไอนํ้าเปลวเพลิงพลาสมา (1.20.2-02) และผลงานของนักศึกษา จํานวน 2 ผลงาน  
(1.20.2-03) 

ขอ 6 การศึกษา 2554 มีนักศึกษา จํานวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดความเปน
เลิศในการจัดการเรียนรู เร่ือง การจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักศึกษา จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดงในการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ เคร่ืองตัดทอดวยแกสแบบลอกแบบ (1.20.1-11) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
แหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01       แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2553-2562) 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-02  มติสภามหาวทิยาลัยฯ คร้ังท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2554 
  เร่ือง อัตลักษณ/เอกลักษณของ มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07 โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-08  โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 
  เอกสารหมายเลข 1.20.1-09  รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดคํารับรองการ 
  ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 1.1-12      แจงมติท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตรฯ 
                                            คร้ังท่ี 13/2554 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-11  เกียรติบัตรนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 
 เอกสารหมายเลข 1.20.2-01   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ผลการพิจารณารางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี 
  ประจําป 2554 
 เอกสารหมายเลข 1.20.2-02 เอกสารการจดอนุสิทธิบัตรของ อ.โกศิน สวนานนท 
 เอกสารหมายเลข 1.20.2-03 เอกสารการจดอนุสิทธิบัตรของนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

วิธีการคํานวณ 

คะแนนประเมินบัณฑิต = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน 
ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ปการศึกษา 2553 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 1,488 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด คน 244 
3. ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 1,007.18 
4. คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน คาเฉล่ีย 4.13 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

คาเฉล่ียของคะแนนการประเมินบัณฑิต คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 4.13 4.13 

 
รายการเอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข สมศ. 16.2–01  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คร้ังท่ี 
1/2554 ฉบับท่ี 11 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2554 เ ร่ือง อัตลักษณ / 
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เอกสารหมายเลข สมศ.16.2–02    บันทึกขอความจากกองแผนงาน ท่ี กผ.167/2555 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม  
                                                   2555 ตัวบงชี้ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ รุนปการศึกษา 
  2553 
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ตัวบงชี้ที่ 1.30.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 
ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน 
ทําเปน ถายทอดเปน 

   1.1-01 

2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณ
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน หรือจากการวจิัย 

   1.30.1-01, 

1.30.1-02 

3. ทุกหลักสูตรมีการใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือโครงการปญหา
พิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 

   1.30.1-03, 

1.30.1-04 

4. มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางดานวิชาการ
ของนักศึกษา 

   1.20.1-07, 

1.20.1-08 

5. มีนักศึกษาหรือผลงานของนักศึกษา หรือศิษยเกาไดรับการยอมรับ
หรือไดรับการยกยอง หรือไดรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

  1.20.1-11 

6. มีผลการประเมนิวาบัณฑิตมีคุณลักษณะ “คิดเปน ทําเปน 
ถายทอดเปน” ของผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ต้ังแตระดับ 

    3.51 ขึ้นไป 

 

 

  1.30-01-6 

 
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)   
(1.1-01)  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคท่ี 2.1 บัณฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต  เปาประสงค
ท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถ  
บูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต   และกลยุทธท่ี 2 สงเสริม   
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ  ซึง่คณะไดมีการ
กําหนดอัตลักษณและเอกลักษณตามมติของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คร้ังท่ี 4/2554 เมื่อ
วันท่ี 31 มีนาคม 2554  (1.30.1-01)  

ขอ 2 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน
หรือจากการวิจัย การเย่ียมชมโรงงาน สถานประกอบการ และการฝกสอน ไดแก  
       1. วชิา 200392 Professional Experience II      (1.30.1-02) 
       2. วชิา 254524 Applied Research in Computer Media   (1.30.1-03) 

ขอ 3 ทุกหลักสูตรมีการใหนักศึกษาจัดทําโครงงานหรือโครงการปญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 
ไดแก  
       1. วชิา 200475 Selected Topics in Technical Education      (1.30.1-04) 
       2. วชิา 210480 Thesis Seminar   (1.30.1-05) 

ขอ 4 ในปการศึกษา 2554 คณะมีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน ไดแก 
โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 (1.20.1-07) และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA 
Innovation Award” คร้ังท่ี 2  (1.20.1-08)   

ขอ 5 มีการศึกษา 2554 มีนักศึกษา จํานวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดความเปน
เลิศในการจัดการเรียนรู เร่ือง การจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักศึกษา จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงใน
การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ เคร่ืองตัดทอดวยแกสแบบลอกแบบ (1.20.1-11) 

ขอ 6 มีการจัดทําแบบประเมินการรับรูและการยอมรับอัตลักษณและเอกลักษณของคณะ  ซึ่งไดแจกประเมิน
ไปท้ังหมดตามจํานวนบุคลากร คือ 180 ใบ ไดรับกลับมา 145 ใบ คิดเปนรอยละ 80.56  ซึ่งมีความพึง
พอใจภาพรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.99) จากคะแนนเต็ม (ดานอัตลักษณ 4.01 และดานเอกลักษณ 
3.97)  (1.30-1-06) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน 
ทําเปน ถายทอดเปน 

ขอ 4 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :     สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 1.20.1-07    โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3  
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-08   โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 
                   วันท่ี 7 ตุลาคม 2554   
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-11  เกียรติบัตรนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 

เอกสารหมายเลข 1.30.1-01   มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คณะครุศาสตรฯ 
                                            คร้ังท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 

  เอกสารหมายเลข 1.30.1-02    แผนการสอน วิชา 200392 Professional Experience II       
 เอกสารหมายเลข 1.30.1-03    แผนการสอน วิชา 254524 Applied Research in Computer Media  
  เอกสารหมายเลข 1.30.1-04    แผนการสอน วิชา 200475 Selected Topics in Technical Education       
 เอกสารหมายเลข 1.30.1-05    แผนการสอน วิชา 210480 Thesis Seminar 

เอกสารหมายเลข 1.30.1–06   สรุปผลประเมินการรับรูและการยอมรับอัตลักษณ เอกลักษณของคณะ  
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ตัวบงชี้ที่ 1.30.2   ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปนตนแบบแหงการผลิตครชูาง สรางสรรคนวัตกรรม 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการพัฒนาและสรางสรรค
นวัตกรรม 

 

 

  1.1-01 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกลยุทธในการพัฒนาและ
สรางสรรคนวัตกรรม 

 

 

  1.1-08 

3. มีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธท่ีกําหนด 

 

 

  1.20.1-07, 

1.20.1-08  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนในการพฒันาและสรางสรรค
นวัตกรรม 

 

 

  1.20.1-10 

5.  มีการนําผลประเมินมาพฒันาปรับปรุงแผนในการพัฒนาและ   
     สรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 

 

 

  1.1-09 

6. ผลงานของนักศึกษาหรือบคุลากร หรือศิษยเกาไดรับรางวัลหรือ 
    ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ หรือนําไปขยายผลในการ 
    ใชงานจริง 

 

 

  1.20.1-11 

7. ผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของนักศึกษาหรือบุคลากร 
หรือศิษยเกาไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

  1.20.2-02, 

1.20.2-03 

 
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)  

(1.1-01)  ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมี
ความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต    เปาประสงคท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษา
มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถบูรณาการองคความรูไดอยางหลากหลาย  โดยมีกลยุทธท่ี 1 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความ
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ตองการของผูใชบัณฑิต  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐใน
ระดับชาติและนานาชาติ    

ขอ 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและคุณธรรม  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐใน
ระดับชาติและนานาชาติ (1.1-08)  หนา 18-19 

ขอ 3 มีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามกลยุทธท่ี 2    ไดแก 
โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 (1.20.1-07)   และโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA   
Innovation Award” คร้ังท่ี 2  (1.20.1-08) 

ขอ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการ หนา 7-8  (1.20.1-09) 
ขอ 5 มีการนําผลประเมินของการดําเนินโครงการมาพจิารณาในคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อการ

พัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงานครั้งตอไป 
ขอ 6 การศึกษา 2554 มีนักศึกษา จาํนวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดความเปน

เลิศในการจัดการเรียนรู เร่ือง การจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักศึกษา จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงใน
การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ เคร่ืองตัดทอดวยแกสแบบลอกแบบ (1.20.1-11) 

ขอ 7 มีผลงานของอาจารยไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน ไดแก อาจารยโกศิน สวนานนท ผลงาน เคร่ือง
ผลิตไอนํ้าเปลวเพลิงพลาสมา (1.20.2-02) และผลงานของนักศึกษา จํานวน 2 ผลงาน คือ เคร่ืองรดนํ้า
อัตโนมัติ และเคร่ืองลดอุณหภูมิของน้ําสารอาหารสําหรับการปลูกพืชไรดิน (1.20.2-03) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปนตนแบบแหงการผลิต
ครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 

ขอ 4 ขอ 7 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :    สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอางอิง : 

 เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 
 เอกสารหมายเลข 1.1-08 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07    โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-08    โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 

เอกสารหมายเลข 1.20.1-11   ใบประกาศการไดรับรางวัลของนักศึกษา  
 เอกสารหมายเลข 1.20.2-02 เอกสารการจดอนุสิทธิบัตรของอาจารยโกศิน สวนานนท 
 เอกสารหมายเลข 1.20.2-03 เอกสารการจดอนุสิทธิบัตรของนักศึกษา  
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องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   2.1-01, 

2.1-02, 

2.1-03 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

   2.1-04 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชพีท่ีเก่ียวของดวย 

   2.1-05 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลา 
ท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ 
การประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ ท่ี
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

   2.1-01, 

2.1-02 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ และทุกหลักสูตร 

   2.1-01, 

2.1-02 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสวนงาน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา* 

   2.1-02 
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เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท) 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มจีํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา* 

   2.1-06 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มจีํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน
หลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา* 

    

*เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม  
 
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 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม  

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร 22 

1.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 8 

1.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 8 

1.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 6 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และกรอบ TQF หรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

หลักสูตร 22 

2.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 8 

2.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 8 

2.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 6 

3. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการประเมนิหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด หลักสูตร - 

3.1 จํานวนหลักสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร - 

3.2 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการประเมนิหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด หลักสูตร - 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

4. จํานวนหลักสูตรท่ีดําเนินการตามกรอบ TQF (นับเฉพาะหลักสูตร TQF)  - 

4.1 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีดําเนินการตามกรอบ TQF หลักสูตร 7 
4.2 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการประเมนิตามตัวบงชี้ของกรอบ TQF หลักสูตร - 
4.3 จํานวนหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ TQF ท่ีผานเกณฑ 

การประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชีท่ี้กําหนด 
หลักสูตร - 

4.4 จํานวนหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ TQF ท่ีผานเกณฑ 
การประเมินครบทุกตัวบงชี ้

หลักสูตร - 

5. จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ   
5.1 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท้ังหมด หลักสูตร 1 
5.2 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องคกรวิชาชพี 
หลักสูตร 1 

5.3 จํานวนหลักสูตรวิชาชพีท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 

หลักสูตร - 

5.3 รอยละของหลักสูตรวิชาชีพท่ีมีความรวมมอืในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
ตอหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมด 

หลักสูตร - 

6. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน หลักสูตร 13 
6.1 ระดับปริญญาโท (ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) หลักสูตร 7 
6.2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 6 
6.3 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอนตอ

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
รอยละ 53.85 

7. จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา คน 2,489 
7.1 ระดับปริญญาตรี คน 1,212 
7.2 ระดับปริญญาโท คน 1,017 

- นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผน ก คน 252 
- นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผน ข คน 765 

7.3 ระดับปริญญาเอก คน 260 
7.4 รอยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีอยูใน

หลักสูตรตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
รอยละ 20.57 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางท่ี สกอ. กาํหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการวิชาการของคณะ (2.1-01) และคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรของภาควิชาเปนผูควบคุมดูแล (2.1-02)  ซึง่ในปการศึกษา 2554 มีหลักสูตรท่ีเปด 

จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา (TQF) (2.1-03) 

ขอ 2 คณะดําเนินการปดหลักสูตรตามแนวทางท่ี สกอ. กาํหนด ซึ่งในปการศึกษา 2554 มีหลักสูตรท่ีปด  
1 หลักสูตร (2.1-04)  

ขอ 3 ทุกหลักสูตรกําลังดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) สําหรับหลักสูตรเกาของคณะดําเนินการตามเกณฑ สกอ. (พ.ศ. 2548)  (2.1-05)    

ขอ 4 มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา ดําเนินการควบคุม 
กํากับดูแลใหมกีารดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด (2.1-01), (2.1-02) 

ขอ 5 มีการแตงต้ังคณะกรรมการวชิาการคณะ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในการพิจารณาหลักสูตรท่ี

ดําเนินการ (2.1-01), (2.1-02) 

ขอ 6 คณะมีความรวมมือในการพฒันาและบริหารหลักสูตรของหนวยงาน  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูมีความรู

และเชี่ยวชาญจากภายนอกในสาขาวิชาตาง ๆ รวมเปนกรรมการในการพฒันาทุกหลักสูตร คิดเปน 
100%  (2.1-02) 

ขอ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  

มีจํานวน 13 หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมด 22 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 53.85   

ขอ 8 คณะมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังหมด 13 หลักสูตร โดยแยกเปนระดับปริญญาโท 
7 หลักสูตร ซึ่งเปดสอนท้ังแผน ก และ แผน ข  และปริญญาเอก 6 หลักสูตร เปนแผน ก ท้ังหมด ซึ่งมี
นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก 252 คน  ปริญญาเอก 260 คน  รวม 512 คน ตอจํานวนนักศึกษา

ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,489 คน  คิดเปนรอยละ 20.57 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ 5 ขอ 7 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
 คณะมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามเกณฑท่ี สกอ. กาํหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 เน่ืองจากคณะมีการลงนามความรวมมอืกับ สอศ. ในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญดานการ
สอน ทําใหตองเปดรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข จํานวนมาก  เมือ่คิดคาเฉล่ียแลวทําใหตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 
รอยละ 20.57 จากเกณฑมาตรฐานรอยละ 30 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 คณะควรทําการปรับลดอัตราสวนการรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข เพื่อใหไดคาเฉล่ียไมตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด  
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.1-01 คณะกรรมการวิชาการของคณะ 
เอกสารหมายเลข 2.1–02  คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 2.1–03  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ 

การศึกษา (TQF)  
เอกสารหมายเลข 2.1–04  ขอปดหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

(ตอเน่ือง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
เอกสารหมายเลข 2.1–05  เอกสารหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน :   แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

1.คารอยละของอาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 
 รอยละของอาจารยประจําท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก  =  

 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = 
 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 60 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) คน 122 

1.1 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา คน 2 
1.2 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คน 55 
1.3 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา คน 65 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวฒุิปริญญาเอก รอยละ รอยละ 48 รอยละ 53.28 4.44 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง  

คณะมีอาจารยผูสอนท่ีมีการพัฒนาปรับวุฒปิริญญาเอกเพิ่มขึ้นทุกป 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 อาจารยท่ีกําลังศึกษาตอมีการขยายเวลาในการศึกษาตอจึงทําใหกลับมาไมทันกําหนดตามแผน 
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แนวทางการพัฒนา : 
 ควรหามาตรการเรงรัดหรือหาแนวทางใหอาจารยท่ีศึกษาตอสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน :  แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  
 

สูตรการคาํนวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  = 
 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาตราจารยและศาสตราจารย 

x 100 
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
30 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ) คน 122 

1. จาํนวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 66 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 33 
3. จาํนวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย คน 21 
4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย คน 2 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

รอยละ รอยละ 24 รอยละ 18.85 3.14 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
1. เน่ืองจากคณะรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข จํานวนมาก จึงสงผลใหอาจารยมีภาระงานมาก ทําใหไม 

สามารถมีเวลาทําผลงานทางวิชาการได 
2. อาจารยใหความสําคัญในการขอตําแหนงทางวิชาการนอย 

 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ควรมีการปรับลดนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ใหนอยลง และเพิ่ม แผน ก เพื่อเปนสวนชวยใหอาจารย 
สามารถทําผลงานวิชาการไดเร็วข้ึน  

2. ควรสรางความตระหนักใหอาจารยเห็นความสําคัญและประโยชนในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
  
รายการเอกสารอางอิง : 

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

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 
 

  2.4-01, 
2.4-02, 
2-4-03 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

   2.4-03 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญ กําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

  2.4-05, 2.4-06, 
2.4-07, 2.4-08, 

2.4-09 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
    นําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน 
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ 
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 
 

  2.4-10 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

   2.4-11, 2.4-12, 
2.4-13 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

    

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร 
    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 คณะไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (2.4-01), (2.4-02) โดยมีการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ และสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2554 รวมท้ังมีการสํารวจความตองการในการ
เสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ (2.4-03) รวมท้ังมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษท่ีมีการ
สํารวจรายชือ่ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป (ปงบประมาณ 2553 ถึง
2556) (2.4-04)   

ขอ 2 มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร และมีผลการดําเนินงานครบตามแผน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีต้ังไว  (2.4-03) 

ขอ 3 มหาวิทยาลัยมกีารจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ไดแก การบริการตรวจสุขภาพประจําป  
(2.4-05)  มีการยกยองและใหรางวัลผูปฎิบัติงานดีเดน จํานวน 5 คน (2.4-06)  มีการสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรใหไดรับการพัฒนา ซึง่ในปการศึกษา 2554 มีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 10 คน  นอกจากน้ี 
คณะยังมีการจดัทํากิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เมื่อวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 (2.4-07)  มีการปรับ
ภูมิทัศนของคณะภายหลังวิกฤตการณนํ้าทวม (2.4-08)  และยังมีการปรับปรุงและยายท่ีทําการ
สํานักงานคณบดีใหม เพือ่ใหบริการอยางเปนระบบเบ็ดเสร็จในสถานท่ีเดียว และเพื่อใหบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีดี มีความสุขในการทํางาน (2.4-09)  

ขอ 4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา
ใชในการปฏิบติังาน โดยใหบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมตองรายงานผลหลังจากกลับมาปฏิบัติงานปกติ 
(2.4-10) 

ขอ 5 มีการดําเนินการตามคูมือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2552  (2.4-11)  โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล
จรรยาบรรณบคุลากรของมหาวิทยาลัย (2.4-12) เปนผูกํากับดูแลและประเมินผลดานจรรยาบรรณ  โดย
มีการรายงานผลการดําเนินการดานจรรยาบรรณของบุคลากร ปงบประมาณ 2554 (รอบ 9 เดือน)  
(2.4-13)  สรุปผลวาไมมีการกระทําผิดหรือฝาฝนจรรยาบรรณท่ีกําหนดแตอยางใด  

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพิ่มพนูความรูและทักษะในการปฏิบัติงานและความ 
กาวหนาในสายอาชพี โดยมีแผนงานท่ีชัดเจนและปฏิบัติได 
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 2.  มีการจัดสวสัดิการ สรางเสริมระบบการทํางานและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ความสุข 
 3.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะมาปรับใชกบัการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
  ขาดการประเมนิความสําเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
แนวทางการพัฒนา : 
  ควรมีการประเมินความสําเร็จและนําผลสรุปปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานมาเปนแนวทางพิจารณาใน
การดําเนินการจัดทําแผนคร้ังตอไป 

 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-08  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 2.4–01 มติ ก.บ.ม. มหาวทิยาลัยฯ คร้ังท่ี 3/2554 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 เร่ือง 
   กําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคณาจารยและบุคลากร  
เอกสารหมายเลข 2.4-02  ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง โครงการสงเสริมการเพิ่มจํานวนบุคลากรสาย 

วิชาการใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ  
พ.ศ.2555-2559 

เอกสารหมายเลข 2.4-03 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจํา 
ปการศึกษา 2554 

เอกสารหมายเลข 2.4-04 แผนอัตรากําลังระยะ 4 ป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 2.4–05  บนัทึกขอความ ท่ี สก 278/2554 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เร่ือง โครงการ 

 ตรวจสุขภาพประจําป 2554 
 เอกสารหมายเลข 2.4-06 อาจารยและบคุลากรเขารับประกาศเกียรบัตรผูปฏิบัติงานดีเดนระดับสวนงาน 

เมื่อวันท่ี 6 กมุภาพันธ 2555 
 เอกสารหมายเลข 2.4-07 การจัดทํากิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เมื่อวันท่ี 16 มถิุนายน 2554  

เอกสารหมายเลข 2.4-08  ผูบริหารและบุคลากรรวมงานปรับภูมิทัศนภายหลังวิกฤตการณนํ้าทวม 
เอกสารหมายเลข 2.4-09 ทัศนียภาพการปรับปรุงและยายท่ีทําการสํานักงานคณบดีไปอยูท่ีใหม 
เอกสารหมายเลข 2.4-10   รายงานตัวหลังจากเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยตางประเทศของอาจารย 
เอกสารหมายเลข 2.4-11 คูมือจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2552 
เอกสารหมายเลข 2.4-12   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักการและแนวทางในการกํากับ ดูแล การสงเสริม 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบคุลากรฯ ส่ัง ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 
เอกสารหมายเลข 2.4-13 รายงานผลการดําเนินการดานจรรยาบรรณของบุคลากร ปงบประมาณ 2554 
   (รอบ 9 เดือน) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพวิเตอรใช 
    ในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 

   2.5-01 

2. มีการบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุก 
ปการศึกษา 

 
 

  2.5-02 

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบติัการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชือ่มตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

 
 

  2.5-03 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหาร และสนามกีฬา 

 
 
 

   

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

  2.5-04, 
2.5-05 

6. มีผลการประเมนิคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   3.1-10 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ 
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของ
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. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด (ไมตองปรับคาเปนปริญญาตรี) FTES 1,412.98 
2. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีใช เคร่ือง 1,096 
3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนเคร่ืองคอมพวิเตอรท่ีมี
การจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีใช 

FTES : 
เคร่ือง 

1.29 

4. ผลการประเมินคุณภาพของบริการท่ีจัดใหนักศึกษา   
4.1 บริการหองสมดุและแหลงเรียนรูอื่นผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร คาเฉล่ีย 3.39 
4.2 บริการดานกายภาพ คาเฉล่ีย 4.04 
4.3 บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน คาเฉล่ีย 4.04 
4.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั คาเฉล่ีย 3.39 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 

 
คณะมีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,096 เคร่ือง (ในหองเรียน
และหองปฏิบัติการ 332 เคร่ือง  Notebook ท่ีลงทะเบียน WIFI 764 เคร่ือง) แยกเปนภาควิชาครุศาสตร
เคร่ืองกล 240 เคร่ือง  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 535 เคร่ือง ภาควิชาครุศาสตรโยธา 8 เคร่ือง ภาควิชา
คอมพิวเตอรศึกษา 99 เคร่ือง ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี 27 เคร่ือง  ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
127 เคร่ือง และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 60 เคร่ือง  ซึ่งเปนจํานวนท่ีเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาในสัดสวน 1.29 คนตอเคร่ือง (2.5-01) 

ขอ 2 มหาวิทยาลัยไดรวมหองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไวท่ีสํานักหอสมุดกลาง 
อาคารนวมินทรราชินี  (2.5-02) เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดใชบริการอยางท่ัวถึง โดยสํานักหอสมุด
กลางมีการจัดโครงการระบบ E-Learning เพื่อเปนการศึกษาและเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ตท่ีเปนการเรียนรูดวย ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาท่ีสนใจในเวลาท่ีสะดวกและในสถานท่ี
ตางๆ โดยใชสถานท่ีศูนยการเรียนซอมเสริม ชั้น 7 อาคารหอสมุดกลาง สวนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ภาควิชามีแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต ไดแก บทเรียน e-learning และ
แหลงรวบรวมขอมูลดานวิชาการ  

ขอ 3 มีการจัดการดูแล ทําความสะอาด บํารุงรักษาและซอมแซมหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ (2.5-03) และติดต้ังจุดเชื่อมตอเครือขายไรสาย (Wireless) ตามจุด
ตาง ๆ ภายในอาคาร   

ขอ 4 มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน ไดแก 
- ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร ไดแก ระบบการรับสมัครนักศึกษาโควตา 
  เรียนดีผานทางอินเตอรเน็ต ประกาศผลสอบคัดเลือกทางอินเตอรเน็ต เช็คยอดจํานวนนักศึกษาท่ี 
  ลงทะเบียนในแตละรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียนเพิ่ม  



 - 47 -

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

- ดานการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยมหาวทิยาลัยจัดใหมกีารทําประกันอุบัติเหตุให 
  นักศึกษาทุกคน และมีงานอนามัยของมหาวิทยาลัยเปดใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร  
- มีการจัดใหมรีานขายอาหารภายในคณะเอง  

ขอ 5 มีการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคเรื่องประปา ไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศ หองนํ้า 
ใหอยุในสภาพใชงานได มีระบบและติดต้ังอปุกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณจุดตาง ๆ ภายในอาคาร 
(2.5-04) มีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในคณะ  โดยกําหนดเวลาเปด-ปดอาคาร และ
จัดทําบัตรผานประตูเขาออกอตัโนมัติ (2.5-05)   

ขอ 6 มีการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ ดังน้ี  (2.5-06) 
- หองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อยูท่ี 3.39 
- หองเรียน หองปฏิบัติการ อปุกรณการศึกษา และจุดเชือ่มตออินเตอรเน็ตไรสาย อยูท่ี 3.58   
- ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร อาหาร อยูท่ี 3.58 
- ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย อยูท่ี 3.46 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  มีจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาในสัดสวน 1.29 คน 
ตอเคร่ือง 

2.  มีหนวยงานท่ีกํากับดูแลในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ และมีการจดัทําแผนการบํารุงรักษาอยางชัดเจน 
3.  มีการบาํรุงรักษา ซอมแซมหองเรียน หองปฏิบัติการ และปรับปรุงสภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง  
4.  มีการจัดการและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอยางเปนระบบอยางตอเน่ือง 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การนําผลประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินท่ีไดมาพจิารณาหาแนวทางแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปน 
ท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ โดยเฉพาะนักศึกษา 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.5-01  บันทึกขอความ กองแผนงาน ท่ื กผ 163/2555 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 

เร่ือง ขอมูล FTES ปการศึกษา 2554  
เอกสารหมายเลข 2.5-02  เว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางท่ีสามารถสืบคนและเรียนรูไดดวยตนเอง 
เอกสารหมายเลข 2.5-03  ปรับปรุงอาคารเรียน หองปฏิบัติการ  
เอกสารหมายเลข 2.5-04  การติดต้ังถังดับเพลิงตามอาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 2.5-05  ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภัยในคณะ 
เอกสารหมายเลข 2.5-06  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเก่ียวกับการใหบริการ 
   นักศึกษาในดานตาง ๆ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน  

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินการ
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

   2.1-01 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

 
 

  2.6-01 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ 
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวจิัย 

 
 

  1.20.1-03, 

1.20.1-04, 

1.20.1-05,    

1.20.1-06,    

1.30.1-02, 

1.30.1-03 

4. มีการใหผูมปีระสบการณทางวิชาการหรือวชิาชีพจากหนวยงาน
หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

 
 

  2.6-02 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

  2.6-03 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง 
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  
 

  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมนิผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมนิ
รายวิชา 
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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 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับท่ีเปดสอน หลักสูตร 22 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

หลักสูตร 22 

3. จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ 
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจาก 
การทําวิจัย 

หลักสูตร 22 

4. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการใหผูมปีระสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน 
การสอน 

หลักสูตร 13 

5. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด รายวิชา 1/2554 มี 295 วิชา 

2/2554 มี 284 วิชา 

6. จํานวนรายวิชาท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาตามท่ีกําหนดในกรอบ TQF รายวิชา 81 
7. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน รายวิชา 1/2554 มี 175 วิชา 

2/2554 มี 140 วิชา 

8. จํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 3.51 ขึ้นไป รายวิชา 1/2554 มี 175 วิชา 

2/2554 มี 140 วิชา 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 -มีการแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร (2.1-01) เพื่อกาํหนดโครงรางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

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

-ทุกรายวิชามีแผนการสอน โดยในรายละเอียดในแผนการสอนจะมีกจิกรรมท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ 

(2.6-01) 

ขอ 2 รายวิชาในทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (วชิาฝกสอน) ในรูปแบบ

ของแผนการสอนแตละภาคการศึกษา  (2.6-01) 

ขอ 3   ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน และมี   
  การใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือปญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ เชน  
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

        1. วิชา 213475 Special Topic in Machatronics  3(3-0-6)   (1.20.1-03) 
        2. วิชา 233263 Civil Technology Seminar   3(1-4-4)   (1.20.1-04) 
        3. วิชา 260449 Selected Topics in Industrial Business Administration  3(3-0-6)  (1.20.1-05) 
         4.  วิชา 200391 Professional Experience I   3(1-4-4)    (1.20.1-06) 
        5.  วิชา 200392 Professional Experience II      (1.30.1-02) 
        6. วิชา 254524 Applied Research in Computer Media   (1.30.1-03 

ขอ 4 มีการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมคีวามรูและประสบการณเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ 
สอนทุกหลักสูตรในรูปแบบของอาจารยพิเศษ (2.6-02) 

 ขอ 5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกคนท่ีอยูปสุดทายตองทําภาคนิพนธในการลงมือทํา 
Project และ Thesis / Special Problem  ท่ีตองนําเอาความรูท่ีเรียนมาท้ังหมดประยุกตใชในการทํา
ภาคนิพนธดังกลาว  นอกจากน้ี คณะยังไดจดัประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานโครงงานระดับปริญญาตรี  (2.6-03)    

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 6 ขอ 5 ขอ 3 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกท่ีมีชือ่เสียงและเปนท่ียอมรับ
ระดับประเทศมาเปนอาจารยพิเศษ ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการจัดทําหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 2.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการ 
วิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 นักศึกษาประเมินผลไมครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคเรียน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรหามาตรการกระตุนใหนักศึกษาเขาประเมินผลผูสอน  
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รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-03 แผนการสอน วิชา 213475 Special Topic in Machatronics 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-04 แผนการสอน วิชา 233263 Civil Technology Seminar 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-05 แผนการสอน วิชา 260449 Selected Topics in Industrial Business 

Administration 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-06 แผนการสอน วิชา 200391 Professional Experience I 

  เอกสารหมายเลข 1.30.1-02   แผนการสอน วิชา 200392 Professional Experience II       
        เอกสารหมายเลข 1.30.1-03   แผนการสอน วิชา 254524 Applied Research in Computer Media    

เอกสารหมายเลข 2.1–01 คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 2.6–01 แผนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 2.6–02 หนังสือขออนุมัติจางอาจารยพิเศษ 
เอกสารหมายเลข 2.6–03 การจัดประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินการ
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

   2.7-01 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สงเสริมทักษะอาชพีและคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบณัฑิต 

   1.1-02 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

   1.1-02 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชมุวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชมุระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   2.7-02, 

2.7-03 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

   2.8-02, 2.8-03 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ* 

   สมศ. 6.1-01 

*เกณฑมาตฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
 
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 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการ 
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงาน 
วิชาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

23 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตท่ีจบป
การศึกษา 2553 อยูท่ี 4.15  (2.7-01) 

ขอ 2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งกําหนดไวในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  เปาประสงคท่ี 2.1 กลยุทธท่ี 1 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต (1.1-01) 

ขอ 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอื้อ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก โครงการจัดหางบประมาณและส่ิงสนับสนุนในการ
สรางผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของนักศึกษาในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ (1.1-01) 

ขอ 4 มีระบบและกลไกสงเสริมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชมุวิชาการ  โดยคณะไดปฏิบัติตาม 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (2.7-02)  ซึ่งคณะไดจัดกิจกรรม 
การประชมุวิชาการครุศาสตรระดับชาติ คร้ังท่ี 4 (2.7-03) เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอ 
ผลงานวิจัย   

ขอ 5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
1. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554  (2.8-02) 
2. โครงการทอดผาปาสามัคคี  (2.8-03) 

ขอ 6 มีการสนับสนุนสงเสริมการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ* 
(สมศ. 6.1-01) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 4 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01 แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

เอกสารหมายเลข 2.7–01 บันทึกขอความจากกองแผนงาน ท่ี กผ.167/2555 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 
                                     เร่ือง ขอมูลตัวบงชีท่ี้ 2 และตัวบงชี้ท่ี 16.2 
เอกสารหมายเลข 2.7–02 ขอบังคับ มจพ. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.7–03 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
เอกสารหมายเลข 2.8–02  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 2.8–03 โครงการทอดผาปาสามัคคีของภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล 
เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01 รายชื่อผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2554 คณะครุศาสตรฯ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนกัศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
มีการ

ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

   2.8-01 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสวนงาน 

   2.8-01 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบตัุวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

   2.8-02, 2.8-03,  

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

   2.8-02, 2.8-03, 

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ 

 

 

   

 
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
จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

2. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ตัวบงชี ้ 4 

3. จํานวนตัวบงชีข้องโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษาท่ีบรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี ้ 4 

4. รอยละของตัวบงชี้ของโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษาท่ีบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 

5. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

คน - 

6. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

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  รวมท้ังมีการประกาศขึ้น

เว็บไซตคณะ (2.8-01) 

ขอ 3 คณะไดดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา พรอมท้ังระบ ุ

ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมไวโครงการละ 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 

    2554 (2.8-02) 

2. โครงการทอดผาปาสามัคคี วันท่ี 25 กันยายน 2554  (2.8-03) 

ขอ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปาหมายทุกตัวชี้วัดในแตละโครงการ  
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ใหกับนักศึกษา 

ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาเปนประจาํทุกปอยางตอเน่ือง 
 2.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ และบรรลุผลตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.8–01  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง การสงเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มจพ. ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2554  
เอกสารหมายเลข 2.8–02  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 2.8–03 โครงการทอดผาปาสามัคคีของภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  แปลงคารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 
0 – 5 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
100 
สูตรการคํานวณ  : 

1. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  = 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป 

x 100 
 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

หมายเหตุ 
ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผูท่ีศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร) 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x 5 
100 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 345 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการไดงานทํา คน 341 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการไดงานทําท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือ
มีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

คน 114 

3.1 จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดเปล่ียนงานใหม คน 17 
3.2 จํานวนบัณฑิตท่ีเปล่ียนงานใหม คน 93 
3.3 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 

4. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการไดงานทําท่ีไมมีงานทํา หรือไมมี
กิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลวกอนเขาศึกษา 

คน 254 

4.1 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทํา คน 167 
4.2 จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา คน 4 
4.3 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 9 
4.4 จํานวนบัณฑิตท่ียังไมมีงานทํา คน 47 

6. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 84.97 
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ผลการดําเนินงาน 

       100x
มดสํารวจท้ังหตที่ตอบแบบจํานวนบัณฑิ

ปี 1 ะภายในบอาชีพอิสรำหรือประกอที่ได้งานทตปริญญาตรีจํานวนบัณฑิ       

 

                       100x
47416793

416793




    =   100x

311
264

      =     84.89% 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ รอยละ 80 รอยละ 84.89 4.24 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปมีจํานวนสูง ซึ่งแสดงออกถึงชื่อเสียงของ
คณะท่ีเปนท่ียอมรับของหนวยงานภายนอก 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การสนับสนุนสงเสริมใหบัณฑิตไดงานทําครบ 100% ภายใน 1 ปหลังจบการศึกษา หรือมีงานรองรับกอนจบ
การศึกษา  
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรแสวงหาความรวมมือกบัองคกรภายนอกในการรับนักศึกษาเขาฝกงาน     เพือ่ฝกประสบการณเมื่อจบ
การศึกษาแลวจะไดเขาทํางานไดทันที 

 
รายการเอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข สมศ.1-01 บันทึกขอความจากกองแผนงาน ท่ี กผ.163/2555 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 
                                           เร่ือง ขอมูลตัวบงชี้ท่ี 2.5 และตัวบงชี้ท่ี 16.2 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา
แหงชาต ิ

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคํานวณ  : 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑิต  

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 1,488 

1.1 ระดับปริญญาตรี คน 1,118 
1.2 ระดับปริญญาโท คน 335 
1.3 ระดับปริญญาเอก คน 35 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน คน 244 
2.1 ระดับปริญญาตรี คน 72 
2.2 ระดับปริญญาโท คน 145 
2.3 ระดับปริญญาเอก คน 27 

3. คาเฉล่ียของคะแนนการประเมินบัณฑิต คาเฉล่ีย 4.15 
3.1 ระดับปริญญาตรี คาเฉล่ีย 4.05 
3.2 ระดับปริญญาโท คาเฉล่ีย 4.14 
3.3 ระดับปริญญาเอก คาเฉล่ีย 4.40 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 4.00 คาเฉล่ีย 4.15 4.15 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.7–01  บนัทึกขอความจากกองแผนงาน ท่ี กผ.167/2555 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 
                                        เร่ือง ขอมูลตัวบงชี้ท่ี 2 และตัวบงชี้ท่ี 16.2 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  แปลงคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 คารอยละของผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 25 
สูตรการคํานวณ  : 

1. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

= 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

x 100 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

x 5 
25 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

คน 636 

2. จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีตีพิมพ (ปปฏิทิน) เร่ือง 44 
2.1 มีการตีพิมพและเผยแพรในลักษณะอื่น เร่ือง 4 
2.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดับชาติ เร่ือง 28 
2.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเร่ืองจากการประชมุวิชาการระดับ

นานาชาติ 
เร่ือง 1 

2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏฐานขอมลู TCI เร่ือง 11 
2.5 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไดรับการยอมรับในสาขา เร่ือง - 

3. ผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเผยแพร  
      (ปปฏิทิน) 

เร่ือง - 

3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวดั เร่ือง - 

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ เร่ือง - 

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เร่ือง - 

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซียน เร่ือง - 

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ เร่ือง - 



 - 64 -

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

4. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

24.00 

5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 3.77 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ รอยละ 4.00 รอยละ 3.77 0.75 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย โดยการจัดการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ซึ่งปน้ีจัดเปนคร้ังท่ี 4  

2.  คณะมีวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถชวยรองรับการตีพิมพผลงานวิจยัของนักศึกษา 
ไดรวดเร็วและมากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

 ขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานไมเปนปจจบุนัครบถวน 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 1. ควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลนักศึกษาท่ีไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานให
เปนปจจบุันและครบถวน โดยอาจจัดทําเปนฐานขอมูลใหนักศึกษาสามารถเขาไปกรอกขอมูลของตัวเองได 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธสถานท่ีหรือแหลงท่ีจะไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรใหมากขึ้น 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.3–01  ผลงาน/บทความวิชาการท่ีตีพิมพหรือนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 และนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจาํป 2554 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนน
เต็ม 5 เทากับรอยละ 50 

สูตรการคํานวณ  : 
1. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร = 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

X 5 
50 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษา 2554) คน 29 

2. จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ตีพิมพหรอื
เผยแพร (ปปฏิทิน) 

เรื่อง 56 

2.1 บทความวจิัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติ 

เร่ือง 29 

2.2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ 

เร่ือง 5 

2.3 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

เร่ือง 10 

2.4 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง 12 

2.5 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 

เร่ือง - 

2.6 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชือ่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง - 

2.7 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 

เร่ือง - 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

2.8 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI 

เร่ือง - 

3. ผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร 
(ปปฏิทิน) 

เรื่อง  

3.1 ระดับสถาบันหรือจังหวัด เร่ือง  
3.2 ระดับชาติ เร่ือง  
3.3 ระดับความรวมมือระหวางประเทศ เร่ือง  

3.4 ระดับภูมิภาคอาเซียน เร่ือง  
3.5 ระดับนานาชาติ เร่ือง  

4. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรรือเผยแพร 

ผลงานถวง

น้ําหนัก 

17.00 

5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 58.62 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ รอยละ 50 รอยละ 58.62  5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย โดยการจัดการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ซึ่งปน้ีจัดเปนคร้ังท่ี 3  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

 ขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานไมเปนปจจบุนัครบถวน 
 
แนวทางการพัฒนา : 

 ควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ไปนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพรผลงานให
เปนปจจบุันและครบถวน โดยอาจจัดทําเปนฐานขอมูลใหนักศึกษาสามารถเขาไปกรอกขอมูลของตัวเองได 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข สมศ. 4–01   ผลงานวิจัย บทความวจิัยท่ีตีพิมพ/นําเสนอในการประชมุวิชาการระดับชาติ

ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําป 2554 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารย เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 
เทากับดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ  :  
1. คํานวณดัชนีคุณภาพอาจารย 

ดัชนีคุณภาพอาจารย = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 

 
อาจารยประจาํท้ังหมด 

2. แปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารยท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
ดัชนีคุณภาพอาจารย 

X 5 
6 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ (หนวย : คน) ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 2 39 25 66 203 
ผูชวยศาสตราจารย 0 11 22 33 165 
รองศาสตราจารย 0 5 16 21 153 
ศาสตราจารย 0 0 2 2 20 

รวม 2 55 65 122 541 
2. ดัชนคีุณภาพอาจารย  4.43  

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

การพัฒนาคณาจารย คะแนน 4 คะแนน 4.43 3.70 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 คณะมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนา ไมวาการเพิ่มพูนความรู สนับสนุนงบประมาณในการ
ทําวิจัย การไปเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ โดยในปน้ีมีอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากกวาปท่ีแลว  
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
  
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.14-01 เอกสารสรุปจาํนวนคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและบรกิารดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  

อางอิง 

หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

   3.1-01, 

3.1-02, 

3.1-03 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา    3.1-04, 

3.1-05 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพ
แกนักศึกษา 

   1.20.1-07, 

1.20.1-08 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา    3.1-04 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาความรูและประสบการณใหศิษยเกา    3.1-06, 

3.1-07 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ 
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   2.5-06 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

    

 
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 

คาเฉล่ีย 3.48 

2. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการขอมูลขาสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

คาเฉล่ีย 3.40 

3. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทาง
วิชาการและวชิาชีพแกนักศึกษา 

คาเฉล่ีย 3.46 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 มีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาทุกชั้นป (3.1-01) มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมทุกปการศึกษาอยางตอเน่ือง (3.1-02) เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลตาง ๆ ของคณะ ไดแก 
ขั้นตอนการลงทะเบียน การขอรับทุนการศึกษา สถานท่ีต้ังของภาควิชาและสโมสรนักศึกษาท่ีนักศึกษาตอง
ไปติดตอกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีนักศึกษามีสวนเกี่ยวของและเมื่อใกลจะจบ
การศึกษาจะมกีารจัดโครงการปจฉิมนิเทศ (3.1-03) เพื่อใหไดรับความรูและวิธีปฏบิัติตัวท่ีถูกตองในการ
สมัครงาน โดยเชญิศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จหรือเปนเจาของกิจการมารวมเสวนาและถายทอด
ประสบการณการทํางานใหแกนักศึกษา  

ขอ 2 มีการประกาศขอมูลขาวสารทางเว็บไซตคณะ (3.1-04) สถานีวิทยุ K-Radio (3.1-05) และประกาศติด
บอรด ไดแก ประกาศใหทุนการศึกษา ทุนวิจัย ประกาศรับสมัครงาน ประชาสัมพันธการจัดประชมุทาง
วิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ  

ขอ 3 แตละภาควิชาจะมีการจัดสงนักศึกษาเขาฝกงานจริงในสถานประกอบการระหวางปดภาคเรียน และมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดประยุกตความรู คิดคนพัฒนา 
สรรคสรางส่ิงประดิษฐ ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริง  โดยคณะจัดโครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3  
(1.20.1-07)  และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จัดโครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 2 
(1.20.1-08) 

ขอ 4 มีการประกาศขอมูลขาวสารทางเว็บไซตคณะ (3.1-04) เว็บไซตภาควชิา เชน ภาควชิาครุศาสตรเคร่ืองกล  
www.tm.kmutnb.ac.th  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา www.te.kmutnb.ac.th ภาควิชาครุศาสตรโยธา 
http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th  ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  http://ced.kmutnb.ac.th  และเว็บไซต
สมาคมศิษยเกาครุศาสตรอุตสาหกรรม http://www.teakmutnb.org  รวมถึงการติดประกาศบนบอรด
ประชาสัมพันธตาง ๆ 

ขอ 5 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงาน
อุตสาหกรรม  (3.1-06)   ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะท่ีดีทําอยางไร เมือ่วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555  (3.1-07)  โดยเชิญวิทยากรท่ีมี
ความรูความสามารถมาถายทอดความรุใหกับนักศึกษาและศิษยเกาท่ีเขารวมโครงการ 

ขอ 6 มีการประเมินผลการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีคาเฉล่ีย 
3.48  ดานการบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา มีคาเฉล่ีย 3.40    ดานการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชพีแกนักศึกษาและศิษยเกา มีคาเฉล่ีย 3.46 
(2.5-06) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

 1. มีการใหความรู คําแนะนําแกนักศึกษากอนเขาศึกษาในดานงานทะเบียน การขอทุนการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเมื่อใกลจบการศึกษาก็จะมีการใหความรูและถายทอดประสบการณในการสมัครงาน
และการทํางานแกนักศึกษาชั้นปสุดทายโดยศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 2.  มีชองทางการใหบริการขอมลูขาวสารแกนักศึกษาปจจบุันและศิษยเกา 
 3.  มีกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งจัดเปนประจําทุกป 
อยางตอเน่ือง  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 3.1–01  คําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1–02  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1–03  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1–04  รูปภาพการประกาศขาวสารและกิจกรรมในเว็บไซตคณะ 
เอกสารหมายเลข 3.1-05   สถานีวิทยุ K-Radio  (http://k-radio.kmutnb.ac.th) 

 เอกสารหมายเลข 3.1–06  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงาน 
    อุตสาหกรรม ของภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 
 เอกสารหมายเลข 3.1-07 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
    ท่ีดีทําอยางไร ของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา   
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07 โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 1.20.1-08  โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 

เอกสารหมายเลข 2.5-06  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเก่ียวกับการใหบริการ 
   นักศึกษาในดานตาง ๆ ปการศึกษา 2554  
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    ทุกดาน 

 
 

  1.1-01 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

   3.1-02 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช
ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดแก 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 
 
 
 

  3.1-07, 
3.2-01 
ถึง 

  3.2-13 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยหรือระหวางมหาวิทยาลัย และมกีิจกรรมรวมกนั 

   3.2-14 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
 

   

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา 

 
 

  3.2-15 

 
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) (1.1-01) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีมี 
คุณภาพและคุณธรรม เปาประสงคท่ี 2.1 บณัฑิตมีความรู ทักษะตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและ 
วิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยกําหนดกลยุทธ ดังน้ี 
          1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพี สอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
          2) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐในระดับชาติและนานาชาติ 
          3) พัฒนานักศึกษาใหคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
          4) เพิ่มพูนความรูและทักษะภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา 
          5) จัดหาวัสดุฝกค ครุภัณฑใหมีความเพียงพอและทันสมัย 
          6) เพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชาชีพใหกบันักศึกษา   

ขอ 2 คณะมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกปอยางตอเน่ือง (3.1-02) โดยมีการใหขอมูลในดานการ
เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะแนวทางการดําเนินงาน 
PDCA ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ รวมท้ังใหขอมูลเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีนักศึกษา
ควรรูและนําไปปฏิบัติได 

ขอ 3 มีการสงเสริมใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาม PDCA แยกเปนระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก 
         - ระดับปริญญาตรี  

  1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค  ไดแก  
     1.1  โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
            ปการศึกษา 2554   (3.2-01) 
     1.2  โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (3.2-02)  
     1.3  โครงการ English Conversation at Work  (3.2-03) 
  2) กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  
      2.1 โครงการสานสัมพันธครุศาสตรอุตสาหกรรม  (3.2-04)   
      2.2 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี (3.2-05) 

            2.3  โครงการแขงขันกีฬาส่ีเทียน คร้ังท่ี 22  (3.2-06) 
            2.4  โครงการยีราฟเกมส คร้ังท่ี 1  (3.2-07)  
            2.5  โครงการแคมปสรางสรรคความสุขสูความสําเร็จ  คร้ังท่ี 2  (3.2-08) 

  3) กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม ไดแก  โครงการคายอาสาโรงเรียนมิตรภาพโนน
สมบูรณ  (3.2-09)   โครงการฟนฟูสถานท่ีประสบอุทกภัยนํ้าทวม (3.2-10) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

  4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก โครงการวันไหวครู  (3.2-11)  และโครงการ
แขงขันเรือยาวประเพณี (3.2-05) 

5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการวันไหวครู  (3.2-11)  และโครงการแขงขัน 
เรือยาวประเพณี (3.2-05) 
         - ระดับบณัฑิตศึกษา 

  1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค  ไดแก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะท่ีดีทําอยางไร เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555  (3.1-07)   

   2) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2554 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (3.2-12)    
   3) กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม ไดแก โครงการปนรักจากพี่ถึงนอง  (3.2-13) 

ขอ 4 มหาวิทยาลัยมีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษากับอีก 2 มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
รวมกันทุกปอยางตอเน่ือง    โดยในปน้ีไดจัดโครงการสัมมนาเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นิสิต นักศึกษาเครือขายการประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม 
เค.พี.แกรนด จังหวัดจันทบุรี (3.2-14) 

ขอ 5 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทุกโครงการตามตัวชี้วดัความสําเร็จ และสรุปผลการดําเนินงาน 
ใหคณะกรรมการกิจการนักศึกษารับทราบ  (3.2-01 ถึง 3.2-11) 

ขอ 6 มีการสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมเขาท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อหา 
แนวทางแกไขปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป (3.2-15) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ 5 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  คณะไดปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหนําไปปรับใชในการ 
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2.  คณะสงเสริมใหนักศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคครบ 5 ดาน 
3.  มีการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษากับสถานศึกษาอื่น  
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-01  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2553-2557 
เอกสารหมายเลข 2.8–02  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 

เอกสารหมายเลข 3.1–02  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 
 เอกสารหมายเลข 3.1-07 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
    ท่ีดีทําอยางไร ของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา   

เอกสารหมายเลข 3.2–01 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
ประจําปการศึกษา 2554 

 เอกสารหมายเลข 3.2-02 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 3.2–03  โครงการ English Conversation at Work 
เอกสารหมายเลข 3.2-04 โครงการสานสัมพันธครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.2-05 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี  
เอกสารหมายเลข 3.2-06 โครงการแขงขันกีฬาส่ีเทียน คร้ังท่ี 22  ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.2-07 โครงการยีราฟเกมส คร้ังท่ี 1   
เอกสารหมายเลข 3.2-08 โครงการแคมปสรางสรรคความสุขสูความสําเร็จ  คร้ังท่ี 2   

   เอกสารหมายเลข 3.2-09 โครงการคายอาสาโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ   
  เอกสารหมายเลข 3.2-10 โครงการฟนฟูสถานท่ีประสบอทุกภัยนํ้าทวม 
  เอกสารหมายเลข 3.2-11 โครงการวันไหวครู ประจาํปการศึกษา 2554 

เอกสารหมายเลข 3.2-12 โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู ปการศึกษา 2554  
เอกสารหมายเลข 3.2-13 โครงการปนรักจากพี่ถึงนอง 
เอกสารหมายเลข 3.2-14 โครงการสัมมนา เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษา 

เครือขายการประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 3.2-15  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2554  
   คร้ังท่ี 2/2555   
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิงาน เอกสาร 

อางอิง 
หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสวนงาน และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

   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.  มีการพฒันาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และให
ความรูดานจรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

   4.1-09,4.1-10, 

4.1-11 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน เพื่อเปน 
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

   4.1-12 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน อยางนอยในประเด็น
ตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ 
หรือศูนย ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัย เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจยั 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ 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 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม (4.1-01) ทําหนาท่ีกํากับดู และขับเคล่ือนงานวิจัย งานสรางสรรคส่ิงประดิษฐและ
นวัตกรรมในดานตางๆ ใหกับบุคลากรของคณะครุศาสตรอตสาหกรรมมาอยางตอเน่ือง โดยไดจัดทํา
ประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (4.1-02) เพื่อใหการดําเนินงานดาน
งานวิจัย งานสรางสรรคส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม เปนไปตามระบบท่ีกําหนด และกํากับดูแลใหบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ขอ 2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัย (4.1-02) ท่ีมุงเนนการสงเสริม
งานวิจัยเปนกลุมโดยใหมีนักศึกษามีสวนรวมเปนผูชวยวิจัย และสามารถทํางานปริญญานิพนธและ
วิทยานิพนธ ภายใตโครงการวิจัยท่ีคณะใหการสนับสนุนได (4.1-03) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มี
การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาตาง ๆ เชนภาควิชาครุศาสตรไฟฟา โดย
นักศึกษามีสวนรวมเปนผูชวยวิจัย สามารถทําปริญญานิพนธและวิทยานิพนธ (4.1-04) ในวิชา Power 
Electronics Lab ซึ่งเปนสวนหน่ึงของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร (4.1-05) และโครงการวิจัยท่ี
สนับสนุนโดยคณะ โดยสรางชุดทดลอง (Didactics equipments) ในวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง (221360) 
และวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง (221361) (4.1-06)  เชน ชุดทดลอง Boost converter and 
Buck converter by dSPACE (4.1-07)  ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ไดจัดประกวดการ
สรางสรรคผลงานนวัตกรรม (IBA Innovation Award 2011) ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของวิชาการบริหารการผลิต (260421) ซึ่งเปนการบูรณาการงานสรางสรรนวัตกรรมเขากับการ
เรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม (4.1-08) 

ขอ 3 ในรอบปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพ
ทางดานงานวิจัยแกนักวิจัย ไดแก การสงเสริมใหทํางานวิจัยเปนทีมโดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหมรวมกับ
นักวิจัยท่ีมีประสบการณท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนใหไปนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ (4.1-09) และสงเสริมใหพัฒนาตนเองโดยการ
สงไปเขารับการอบรมทางดานเทคนิคการสรางผลงานวิจัยและการเขียนผลงานวิจัย (4.1-10) อีกท้ังได
มอบเอกสารจรรยาบรรณการวิจัยแกนักวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป (4.1-11) และ
เผยแพรบน Website ของคณะ 

ขอ 4 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมกีารสนับสนุนงบประมาณของคณะเพื่อสงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย 
และส่ิงประดิษฐเปนประจาํทุก ๆ ปมาอยางตอเน่ือง (4.1-12)  หนา 49 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5           คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สนับสนุนการทํางานวิจัยโดยมีหองปฏิบัติการสนับสนุนการทําวิจัย
ในสาขาวิชาตาง ๆ เชน ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center) โดย
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา รวมกับสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส และสถาบันวิศวกรรมศาสตร
ชั้นสูงแหงชาติ ณ ลอแรน นองซี ประเทศฝร่ังเศส (4.1-13) หองปฏิบัติการวิจัยแมคคาทรอนิกส 
(Mechatronics), หองปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโยธาและหองปฏิบติัการดานการส่ือสา รเปนตน (4.1-14) 
มีการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองมือสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเน่ือง มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
เปด-ปดอาคารคณะครุศาตรอุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลอง (อาคาร 44) 
มีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ รวมท้ังการสืบคนขอมูลผาน Websites ตาง ๆ เชน  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สํานักวิจัย และสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  
          คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย เชนจัดประชุมวิชาการ  
ครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 (4.1-15) คณะมีวารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ท่ีพิมพ
เผยแพรจํานวน 2 ฉบับตอป (4.1-16) และจัดงานประกวดส่ิงประดิษฐ (FTE Innovation Award) เปน
ประจําทุก ๆ ป (4.1-17) จัดบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) จาก Dresden  
University  of Technical ประเทศเยอรมันนี (4.1-18)  

ขอ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการดานตาง ๆ เชน ติดตามงานวิจัย โดย
เจาหนาท่ีหนวยวิจัย รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวในแตละ
โครงการมารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา 
(4.1-19) และมีการประเมินผลการจัดประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ โดย
คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินในท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ (4.1-20) 

ขอ 7 มีการนําผลการประเมินงานวิจัยไปปรับปรุงระเบียบหรือประกาศ ในเร่ืองการเกณฑการใหทุนสนับสนุน
การวิจัย เชนคุณสมบัติของนักวิจัย จํานวนนักวิจัย วงเงินวิจัย กําหนดขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัย การ
ติดตามและประเมินผลใหมีความเหมาะสมและปฏิบัติไดจริง (4.1-21) และมีการนําผลการประเมินการ
จัดประชุมวิชาการในดานตาง ๆ เขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ เพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดประชุมวิชาการในครั้งตอไป (4.1-22)    

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 5 ขอ 7 ขอ 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และประกาศการให
ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 2.  มีอุปกรณและเคร่ืองมือ และหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมและเอื้อตอการวิจัย 
 3.  มีโครงการความรวมมอืดานงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยตางประเทศอยางตอเน่ือง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 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  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการคณะครุศาสตรฯ 
  เอกสารหมายเลข 4.1-02  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1–03  รายชื่อโครงการวจิัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน ประจาํป 2554 
เอกสารหมายเลข 4.1–04  โครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษา  
เอกสารหมายเลข 4.1–05  เอกสารโครงการวิจัย สกอ.  
เอกสารหมายเลข 4.1–06  เอกสารรายละเอียดวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง (221360) และวิชาปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกสกําลัง (221361) 
เอกสารหมายเลข 4.1–07  ภาพถายชุดทดลองท่ีสรางข้ึนโดยนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 4.1–08  โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2   
เอกสารหมายเลข 4.1–09  การไปนําเสนอผลงานวิชาการของอาจารย 
เอกสารหมายเลข 4.1–10  โครงการอบรมการจัดการความรู 
เอกสารหมายเลข 4.1–11  จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
เอกสารหมายเลข 4.1–12  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและส่ิงประดิษฐของคณะครุศาสตรฯ ป พ.ศ. 2554    
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เอกสารหมายเลข 4.1-13  เอกสารโครงการศูนยวิจัยพลังงานทดแทน และศูนยวิจัยวิศวกรรมนํ้าและโครงสราง 
พื้นฐาน Website: http://www.te.kmutnb.ac.th/~energy/     

เอกสารหมายเลข 4.1-14  ภาพถายหองปฏิบติัการวิจัย 
เอกสารหมายเลข 4.1-15  เอกสารโครงการประชุมทางวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 และ 

เอกสารตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
เอกสารหมายเลข 4.1-16  วารสารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 4.1-17  โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
เอกสารหมายเลข 4.1-18  โครงการบรรยายพิเศษ`ของศาสตราจารยรับเชญิ (visiting professor)   

      จาก Technical University Dresden ประเทศเยอรมันนี 
เอกสารหมายเลข 4.1-19  การติดตามและรวบรวมผลการติดตามงานวิจยั 

เอกสารหมายเลข 4.1-20  รายงานการประชมุคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
   ในเรื่องการติดตามและประเมนิผลงานวิจัยและการจัดประชุมวชิาการ  

      ครุศาสตรอุตสาหกรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 4 
 เอกสารหมายเลข 4.1-21   รายงานการประชมุคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
    ในเรื่องการพิจารณาปรับปรุงประกาศเกณฑการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
 เอกสารหมายเลข 4.1-22   รายงานการประชมุคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ 

             คณะกรรมการจดประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 5  
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชมุวิชาการ หรือการตีพมิพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

  4.2-01, 
4.2-02 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคน
ท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
 

  4.2-03 
4.2-04 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

   4.2-05 
4.2-06 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

   4.2-07 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

   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 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 3 
ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอตามเกณฑท่ัวไป 
และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชมุชน 

ผลงาน 26 

2. จํานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เร่ือง 1 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดสนับสนุนการไปเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหแก 
อาจารยและนักวิจัยของคณะ (4.2-01) และสนับสนุนคาตอบแทนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติมาอยางตอเน่ือง (4.2-02)  

ขอ 2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มผูีทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณาบทความวิจัย 
เพื่อกล่ันกรองและคัดสรรผลงานท่ีเปนองคความรู ใหคนท่ัวไปเขาใจได กอนนําไปเผยแพรในการประชมุ
วิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ (4.2-03) และมีกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย พจิารณากล่ันกรองและคัดสรรบทความวจิัย และบทความวชิาการ กอนลง
ตีพิมพในวารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. (4.2-04)  

ขอ 3 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดเผยแพรผลงานวิจัย ในวาสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  และใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-05) และสามารถ Download บทความวิจัยจากการ
ประชุมวิชาการ และจากวารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. บน Website ของการประชุมวิชาการ 
และของคณะ (4.2-06) 

ขอ 4 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มกีารนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก จํานวน 26 
ผลงาน (4.2-07) 

ขอ 5 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  ตามระเบียบและประกาศ
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ (4.2-08) 

ขอ 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามประกาศของคณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม (4.2-09) และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวจํานวน 1 ผลงาน  
(4.2-10) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิยัหรืองาน
สรางสรรค 

ขอ 5 ขอ 6 ขอ 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยของ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะทํากิจกรรมวิชาการ 
 2.  คณะครุศาตรอุตสาหกรรม มีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของฝร่ังเศสดานการวิจัยและมี
การรวมทํางานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนประจํา 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
  เอกสารหมายเลข 4.1-02  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.2–01  หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติและบันทึกอนุมัติตัวบุคคล 

เอกสารหมายเลข 4.2–02  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการ 
ตีพิมพ และบันทึกอนุมัติการไปนําเสนอบทความ 

เอกสารหมายเลข 4.2–03  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวชิาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ 
เอกสารหมายเลข 4.2–04  บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 
เอกสารหมายเลข 4.2–05  รายชื่อบทความวจิัยท่ีไดตีพิมพ และเผยแพรในวารสารวิชาการและการประชมุ 
   วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
เอกสารหมายเลข 4.2–06  Websites: www.fte.kmutnb.ac.th และ www.ncteched.org 
เอกสารหมายเลข 4.2–07  รายชื่อผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชนจริง 
เอกสารหมายเลข 4.2–08  หลักเกณฑ ระเบียบและประกาศการสนับสนุนผลงานท่ีจดทะเบียนทรัพยสินทาง 
   ปญญา 
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 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  =  150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5  =  75,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  = 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหต ุ: กรณีท่ีสวนงานประกอบดวยภาควิชา/สาขาวิชาหลายกลุมสาขาวิชา คะแนนท่ีไดในระดับ

คณะวิชา เทากับ คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง คน 112 

1.1 จํานวนอาจารยประจํา คน 112 
1.2 จํานวนนักวิจัยประจํา คน - 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค บาท 7,363,586.00 
2.1 จากภายในมหาวิทยาลัย/สวนงาน บาท 1,312,400.00 
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลัย บาท 6,051,186.00 

3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารย
ประจําและนกัวิจัยประจํา 

บาท : คน 65,746.30 

 
ผลการดําเนินงาน 
 อาจารยประจาํท้ังหมด 122 คน ลาศึกษาตอ 10 คน  เหลือ  112  คน 
 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จาํนวน 7,363,586.00 บาท / 112 คน = 65,746.30 x 5  = 1.83 
           180,000 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกคณะตอจํานวนอาจารยประจํา 

บาท 80,000 
บาท 

65,746.30 บาท 
ตอคน 

1.83 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการทําวิจัยหลายทาน ซึ่งไดรับการยอมรับและสนับสนุนเงินทุนจาก 
หนวยงานภายนอกหลายแหง 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงภายนอก 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 คณะควรแสวงหาแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกใหมากข้ึน โดยมีการต้ังหนวยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบดานน้ีโดยเฉพาะ 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.3–01 รายชื่อโครงการวจิัยท่ีไดรับทุนจากภายในและภายนอก ป พ.ศ.2554 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 จําแนกเปน 
3 กลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 20 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20 ขึ้นไป 
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

X 5 
20 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปการศึกษา) คน 122 
2. จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ปการศึกษา) คน  
3. จํานวนงานวิจยัของอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําที่ตีพิมพ  

(ปปฏิทิน) 
เรื่อง 58 

3.1 บทความวจิัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ   
      ประชุมวิชาการระดับชาติ 

เร่ือง 6 

3.2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ  
      ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เร่ือง 31 

3.3 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

เร่ือง - 



 - 88 -

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
3.4 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง 2 

3.5 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 และ 4 ใน 
ปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ 

เร่ือง - 

3.6 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชือ่ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

เร่ือง - 

3.7 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 และ 2 ใน 
ปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ 

เร่ือง - 

3.8 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI / Scopus 

เร่ือง 19 
(4 / 15) 

4. ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํที่เผยแพร  
(ปปฏิทิน) 

เรื่อง  

4.1 ระดับสถาบันหรือจังหวัด เร่ือง  
4.2 ระดับชาติ เร่ือง  
4.3 ระดับความรวมมือระหวางประเทศ เร่ือง  
4.4 ระดับภูมิภาคอาเซียน เร่ือง  
4.5 ระดับนานาชาติ เร่ือง  

5. ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ผลถวง
น้ําหนัก 

29.25 

6. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจาํที่ไดรบัการตพีิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 23.98 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร รอยละ รอยละ 25 รอยละ 23.98 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 



 - 89 -

จุดแข็ง : 
 มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีเกณฑสูงคอนขางมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 5–01  รายชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ี
นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนน
เต็ม 5 เทากับรอยละ 20 ขึ้นไป ทุกกลุมสาขาวิชา 
สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน 

= 
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

X 5 
20 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน 122 
2. จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด คน  
3. จํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ท่ีนําไปใชประโยชน (ปปฏิทิน) 

เร่ือง 26 

3.1 การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง 17 
3.2 การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง 1 
3.3 การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง 8 
3.4 การใชประโยชนทางออม เร่ือง - 
3.5 เร่ืองอื่น ๆ  - 

4. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจาํที่นําไปใชประโยชน 

รอยละ 21.32 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ รอยละ 40 รอยละ 21.32 5 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. มีคณาจารยท่ีมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยเปนท่ียอมรับของหนวยงานภายนอก ซึ่งนําไปใชประโยชน 

หลายหนวยงานและหลายผลงาน ซึ่งสรางชือ่เสียงใหกับคณะเปนอยางมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ไมมีหนวยงานตรงท่ีรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจบุัน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรใหระดับภาควิชาจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบและเปนปจจุบัน เพือ่จะไดมีขอมูลท่ีตรงกัน 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01 รายชื่อผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ป 2554 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนน
เต็ม 5 เทากับรอยละ 10 ขึ้นไป ทุกกลุมสาขาวิชา 
สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

X 5 
10 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ : 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปการศึกษา) คน 122 
2. จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ปการศึกษา) คน  
3. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัยประจําทีไ่ดรบั

การรับรองคณุภาพ (ปปฏทิิน) 
เรื่อง 16 

3.1 บทความวชิาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เร่ือง 16 
3.2 บทความวชิาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เร่ือง - 
3.3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒ ิ เลม - 
3.4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน 

การพิจารณา 
เลม - 

3.5 ตําราหรือหนังสือท่ีมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

เลม - 

4. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ผลถวง
น้ําหนัก 

4.00 

5. รอยละของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ที่ไดรับการรบัรองคุณภาพ 

รอยละ 3.27 
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ รอยละ 7.00 รอยละ 3.27 1.64 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 บทความวชิาการมีนอยมาก 
แนวทางการพัฒนา : 
 คณะควรมีการสงเสริมสนับสนุนกระตุนใหอาจารยเขียนบทความทางวิชาการและแตงตํารา/หนังสือใหมากข้ึน  
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 7–01  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ  
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

   1.1-08, 

5.1-01, 

5.1-02, 

5.1-03 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 
การสอน 

   3.1-06. 

5.1-04, 

5.1-05 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวจิัย    1.20.1-08 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   5.1-06 

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 คณะตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมมาโดยตลอด    โดย
กําหนดเปนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554  ในประเด็นยทุธศาสตรที ่ 4    บริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน  ประกอบดวย 2 เปาประสงค คือ เปาประสงคที ่ 1 การใหบริการ
วิชาการไดมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของสังคมและวงการวิชาชีพ  เปาประสงคที่ 2 องคความรูท่ี
ใหบริการวิชาการสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม (1.1-08) ซึ่งคณะยึดถอืแนวทางการ
ปฏิบัติและดําเนินการตามหลักเกณฑการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (5.1-01) โดยงานบริการ
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน  

วิชาการและวจิยัของคณะ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบในงานบริการทางวิชาการของคณะ นอกจากน้ี ยังมี
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง (โครงสรางสําหรับวิศวกรรมแหลงนํ้า) ของภาควชิาครุศาสตรโยธาท่ีรับดําเนินการ
ดานงานบริการทางวิชาการโดยตรง (5.1-02) อีกท้ังคณะยังเปนหนวยงานท่ีรับจางประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาดานการอาชีวศึกษาใหกับ สมศ. มาอยางตอเน่ือง  (5.1-03) 

ขอ 2 มีโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวน 3 โครงการ คือ 
    1) โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงานอุตสาหกรรม  โดย
เปนการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชา 225434 Power Electronic Design  ซึ่งเปนการ
ฝกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมใหกับครูชางท่ีทําการสอนวิชาชีพดานอุตสาหกรรม  
(3.1-06) 
     2) โครงการความรวมมือทางวิชาการกบัโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชีพ) ในการสงนักศึกษาไป
ฝกสอนพรอมท้ังอาจารยผูควบคุมการฝกสอน จํานวน 6 รายวิชา ไดแก  วชิาวงจรไฟฟากระแสสลับ, 
วิชาวงจรไฟฟา 2, วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร, วชิาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, วิชาการควบคุม
เคร่ืองกลไฟฟา และวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน  (5.1-04)   
     3) โครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม จัดโดยภาควิชาครุศาสตรไฟฟารวมกบัการไฟฟาฝาย 
ผลิตแหงประเทศไทย  โดยนํานักศึกษาออกใหบริการใหคําปรึกษา ซอมอปุกรณไฟฟา รถจักรยานยนต 
ใหแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากอทุกภัยและสถานศึกษา ซึ่งใชความรูจากการเรียนใน 
รายวิชา 221343 Electrical Engnineering Practice I  และวิชา 221344 Electrical Engineering 
Practice II  (5.1-05) 

ขอ 3 มีโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการประกวด
สรางสรรคส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation Award” คร้ังท่ี 2 (1.20.1-08)   ซึง่เปนการนําความรูท่ีไดรับ
จากรายวชิา 260421 Production Management  มาทําการพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อ
นํามาจัดแสดงและนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการภายนอก 

ขอ 4 มีการประเมินผลการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอกจากแบบสอบถาม เพือ่นํามา
ประเมินผล จากโครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม ซึ่งผูประสบภัยท่ีรับบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับดีมาก (4.69)  (5.1-06)   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1. เปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพและความพรอมของเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
จนเปนท่ียอมรับและเชื่อถอืจากหนวยงานภายนอกท่ีใชบริการอยางตอเน่ือง 
 2.  บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญในการใหบริการทางวชิาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  การประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 2.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 2.  ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

 เอกสารหมายเลข 3.1–06  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงาน 
    อุตสาหกรรม ของภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 
 เอกสารหมายเลข 5.1–01  ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง หลักเกณฑ 

   การใหบริการวชิาการและการจัดสรรรายไดจากการรับงานบริการวิชาการ ฉบับท่ี 3 
   ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2554 
เอกสารหมายเลข 5.1–02  การจัดต้ังศูนยวิจัยวิศวกรรมนํ้าและโครงสรางพื้นฐาน (CWEIR) ของภาควิชา 
   ครุศาสตรโยธา 
เอกสารหมายเลข 5.1–03  สัญญาจางคณะผูประเมินดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรอง 
   มาตรฐานการศึกษาดานการอาชวีศึกษา ของ สมศ. 
เอกสารหมายเลข 5.1–04  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี)  
เอกสารหมายเลข 5.1-05 โครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม 
เอกสารหมายเลข 5.1-06  ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน เอกสาร  

อางอิง 
หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ 
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงาน 

 

 

  1.1-08, 

5.2-01, 

5.2-02 

2. มีความรวมมอืดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

 

 

  5.1-04,  

5.2-04 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

   5.1-06 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

    

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
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 
ใชบริการทุกปอยางตอเน่ือง (5.2-01, 5.2-02) และมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองตอบกลยุทธ
การพัฒนาระบบการบริการวชิาการท่ีไดมาตรฐานและมปีระสิทธิภาพในแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2554  ในประเด็นยทุธศาสตรที่ 4    บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  ประกอบดวย  
2 เปาประสงค คือ เปาประสงคที่ 1 การใหบริการวิชาการไดมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของสังคมและ
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

วงการวิชาชีพ  เปาประสงคที ่2 องคความรูท่ีใหบริการวิชาการสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของ
สังคม (1.1-08)   

ขอ 2 คณะมีความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี) (5.1-04)  โดยนํานักศึกษาและอาจารย
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา เขารวมนิเทศการฝกสอนของนักศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการใหโรงเรียน   นอกจากน้ี คณะยังไดมีการทําสัญญาความรวมมือกบั
หนวยงานภายนอกอีก  (5.2-03)   

ขอ 3 มีการประเมินผลการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอกจากแบบสอบถาม เพือ่นํามาประเมินผล 
จากโครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม ซึ่งผูประสบภัยท่ีรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
(4.69)  (5.1-06)   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 4 ขอ 3 ขอ 3 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1-08 แผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เอกสารหมายเลข 5.1–04  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี)  
เอกสารหมายเลข 5.2–01  ใบส่ังจางงานทดสอบ ตรวจสอบของภาควชิาครุศาสตรโยธา 
เอกสารหมายเลข 5.2–02  หนังสือขอรับบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอก 
เอกสารหมายเลข 5.2–03 เอกสารการลงนามสัญญาความรวมมือกบัหนวยงานภายนอก  
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  โดยการแปลงคารอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชประโยชน 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง  
0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 30 ขึ้นไป ทุกกลุมสาขาวิชา 
สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณรอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

= 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชประโยชน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X 5 
30 

 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน โครงการ/
กิจกรรม 

3 

3. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการวิจัย โครงการ/
กิจกรรม 

1 

4. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 

5. รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

รอยละ 100.00 
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=  
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (4) 

x 100   =  100.00% 
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด (4) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ 
การบูรณาการ 

หมายเหต ุการเรียน

การสอน 

การ

วิจัย 

การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

1 
 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทาง
ไฟฟาในงานอตุสาหกรรม    

/ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

บูรณาการการเรียนการสอน ภาควิชา 
ครุศาสตรไฟฟา 
- วชิา 225434 Power Electronic  
  Design 

2 โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกบัโรงเรียนจิตรลดา 
(สายวิชาชีพ) ในการสงนักศึกษา
ไปฝกสอนพรอมท้ังอาจารยผู
ควบคุมการฝกสอน 
 

/ - - บูรณาการกับการเรียนการสอน ภาควิชา
ครุศาสตรไฟฟา 
- วชิาวงจรไฟฟากระแสสลับ 
- วชิาวงจรไฟฟา 2 
- วชิาอปุกรณอเิล็กทรอนิกสและวงจร 
- วชิาอปุกรณอเิล็กทรอนิกส 
- วชิาการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา 
- วชิาเคร่ืองรับโทรทัศน 

3 โครงการฟนฟูประเทศไทยหลัง
ภัยนํ้าทวม จัดโดยภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟารวมกับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย   

/ - - - วชิา 221343 Electrical  Engineering  
   Practice I 
- วชิา 221344 Electrical  Engineering  
   Practice II 

4 โครงการประกวดสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐ “IBA Innovation 
Award” คร้ังท่ี 2 

- / - บูรณาการกับงานวิจัย ภาควิชาบริหาร 
ธุรกิจอุตสาหกรรม  
- วชิา 260421 Production   
  Management                                       

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ รอยละ 30 รอยละ 100 5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. คณะมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใหบริการทางวิชาการหลายทาน 
2. คณะมีเคร่ืองมือและอปุกรณท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการทางวิชาการ 
3. ผลงานและชื่อเสียงของคณะเปนท่ียอมรับของหนวยงานภายนอกและเปนท่ีรูจักกันดีในวงการวิชาชพี 
4. มีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานบริการวิชาการ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกประสบการณจริง 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

 เอกสารหมายเลข 3.1–06  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงาน 
    อุตสาหกรรม ของภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

เอกสารหมายเลข 5.1–04  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี)  
เอกสารหมายเลข 5.1-05 โครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม 
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 

มีการ
ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนหรือองคกร 

   1.1-01, 

5.1-04, 

5.1-05 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80     

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

    

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
และย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

   5.1-04 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม 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. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดท่ีระบุในแผน เปาหมาย 2 
2. จํานวนตัวบงชีท่ี้บรรลุเปาหมายตามแผน เปาหมาย 2 

3. รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผน รอยละ 100 
 
ขอมูลการดําเนินงาน 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

การดําเนินงานในแตละประเด็น 

ขอ 1      (P) คณะมีการสงเสริมสนับสนุนดานบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนไวในแผนกลยุทธการ
พัฒนาคณะระยะ 5 ป ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 บริการวชิาการแกสังคมและชุมชน  เปาประสงค
ท่ี 1 การใหบริการวิชาการไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของสังคมและวงการวิชาชีพ   กลยุทธ 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

การดําเนินงานในแตละประเด็น 

ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ       กลยุทธท่ี 3 พฒันา
สมรรถนะของบุคลากรในการใหบริการอยางมืออาชพี (1.1-01)  (หนา 27 โครงการ 5.2 และ
หนา 31)     ซึ่งคณะไดดําเนินโครงการตาง ๆ ตามวงจร PDCA  โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ 
วัตถุประสงคของโครงการ ระยะเวลาและเปาหมายตัวชีว้ัดไวอยางชัดเจน ไดแก 1) โครงการ
สัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงานอุตสาหกรรม  โดยเปนการบูร
ณาการกับการเรียนการสอนในวิชา 225434 Power Electronic Design  ซึ่งเปนการฝกอบรม
เก่ียวกับเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมใหกับครูชางท่ีทําการสอนวิชาชีพดานอุตสาหกรรม   
(3.1-06)   2) โครงการความรวมมอืทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชีพ) ในการสง
นักศึกษาไปฝกสอนพรอมท้ังอาจารยผูควบคุมการฝกสอน  (5.1-04)   และ 3) โครงการฟนฟู
ประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม โดยนํานักศึกษาออกใหบริการใหคําปรึกษา ซอมอุปกรณไฟฟา 
รถจักรยานยนต ใหแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยและสถานศึกษา (5.1-05) 
       (D) ในแตละโครงการจะมีการเตรียมความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการ และดําเนินการ
ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีผูรับผิดชอบคอยควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว  
      (C) ในแตละโครงการเมื่อเสร็จส้ินการดําเนินงานจะมีการประเมินผลโครงการ โดยจัดทําเปน
แบบประเมินผลแจกใหกับผูเขารวมโครงการแลวเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อประมวลผลและสรุปผล
วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ และตรงตามวัตถุประสงคหรือไม  มีปญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอยางไร  
      (A) จากน้ัน จะมกีารประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  เพื่อสรุปผลแตละโครงการ
และพิจารณาแกไขปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมคร้ัง
ตอไป   

ขอ 2 ในแตละโครงการ/กิจกรรมบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80  
ขอ 3 ผูเขารวมโครงการ (นักเรียนในโรงเรียนจิตรลดา) ไดนําความรูท่ีไดรับไปพฒันาความรู ทักษะการ

เรียนและประกอบอาชพีในอนาคต  สวนครูพี่เล้ียงในโรงเรียนไดนําความรูไปผลิตส่ือการเรียน
การสอนใชในโรงเรียน   

ขอ 4 คณะมีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวชิาชพี) ต้ังแตป พ.ศ. 2552 
(ระยะเวลา 5 ป)  ในการสงนักศึกษาไปฝกสอนพรอมท้ังอาจารยผูควบคุมการฝกสอน  (5.1-04) 
ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน  
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การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอกชนิด 

ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย    ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสรางเสริมความเขมแข็งใหชุมชนหรือองคกรยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
ศักยภาพของบคุลากรภายในคณะ 
 2.  ผลการดําเนินงานท่ีชุมชนหรือองคกรไดนําความรูท่ีไดรับจากการบริการทางวิชาการไปพัฒนาองคกรหรือ
ชุมชน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสรางเสริมความเขมแข็งใหชุมชนหรือองคกรใหหลากหลายทุก
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 2.  ควรมีการติดตามผลท่ีชุมชนหรือองคกรไดนําความรูท่ีไดรับจากการบริการทางวิชาการไปพัฒนาองคกร
หรือชุมชนใหมคีวามเขมแข็งอยางไรบาง 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

 เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 
 เอกสารหมายเลข 3.1–06  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยีการควบคุมทางไฟฟาในงาน 
    อุตสาหกรรม ของภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

เอกสารหมายเลข 5.1-04  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มจพ. กบั โรงเรียนจิตรลดา  
                                     (สายวิชาชีพ) ต้ังแตวันท่ี 7 กันยายน 2552  
เอกสารหมายเลข 5.1-05 โครงการฟนฟูประเทศไทยหลังภัยนํ้าทวม 
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ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 

ตัวบงที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตอตานยาเสพติด 

ประเดน็การพจิารณา 

ประเดน็การพจิารณา การดําเนินงาน เอกสารอางองิ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  3.2-05, 3.2-06, 
3.2-07, 3.2-09, 

3.2-10 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่ากวารอยละ 80  3.2-05, 3.2-06, 

3.2-07, 3.2-09, 
3.2-10 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในมหาวิทยาลัย  สมศ.11-01, 
1.20.1-07 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน  3.2-09, 3.2-10 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 1 ขอ การดําเนินการ 2 ขอ การดําเนินการ 3 ขอ การดําเนินการ 4 ขอ

หรือ 5 ขอ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมด ตัวบงชี ้ 10 
2. จํานวนตัวบงชีท่ี้บรรลุเปาหมายตามแผน ตัวบงชี ้ 10 
3. รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผน รอยละ 100 

 
ขอมูลการดําเนินงาน 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

การดําเนินงานในแตละขอ 

ขอ 1 คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนการตอตานยาเสพติดมาอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยมี
การจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก  โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี (3.2-05)  โครงการแขงขัน
กีฬาส่ีเทียน คร้ังท่ี 22  (3.2-06)  โครงการยีราฟเกมส คร้ังท่ี 1 (3.2-07)  โครงการคายอาสา
โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ (3.2-09)  โครงการฟนฟูสถานท่ีประสบอทุกภัยนํ้าทวม (3.2-10)  
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด      รวมท้ังได
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวในแตละโครงการ เพื่อใหสามารถประเมินผลไดตามท่ีกําหนด 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

การดําเนินงานในแตละขอ 

ขอ 2 ทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจะมีการประเมินผลและสรุปผลเพื่อนําผลประเมินเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อใหขอคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรม
คร้ังตอไป  ซึ่งทุกโครงการไดดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ขอ 3 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําประสบการณและความรูท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมมาปรับใช
ในชีวิตประจําวันในดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด มีความรักความ
สามัคคี รักสถาบัน มีนํ้าใจนักกีฬา มีความรับผิดชอบมากข้ึน รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่นและ
ชวยงานของคณะในหลายกิจกรรมท่ีคณะจัด ไดแก กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day  
(สมศ. 11-01) , กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐของคณะ คร้ังท่ี 3 (1.20.1-07)  นอกจากน้ียังเปน
การเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหบุคคลภายนอกไดรับรู 

ขอ 4 โครงการ/กิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินงานลวนแลวแตสรางประโยชนตอชมุชนท่ีไดไปดําเนินงาน
ไดแก  
       1. โครงการคายอาสาโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ (3.2-09) ซึ่งทําใหนักเรียนไดใชบริการ
หองสมุดขนาด 5 x 10 เมตร  และทําใหชาวบานในทองถ่ินเกิดการต่ืนตัวถึงบทบาทของตนใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
       2. โครงการฟนฟูสถานท่ีประสบอุทกภัยนํ้าทวม ณ วัดบางออยชางและโรงเรียนวัดบาง
ออยชาง จังหวดันนทบุรี (3.2-10)  โดยการทําความสะอาดและซอมแซมฟนฟูสถานท่ีท่ีประสบ 
อุทกภัยและทําใหเกิดความรวมมือระหวางชาวบานในทองถ่ินในการทํานําบํารุงพระพุทธศาสนา 

 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน
ตอตานยาเสพติด 

ขอ 3 4 ขอ 5 

 
รายการเอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 1.20.1-07    โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
เอกสารหมายเลข 3.2-05 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี  
เอกสารหมายเลข 3.2-06 โครงการแขงขันกีฬาส่ีเทียน คร้ังท่ี 22  ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.2-07 โครงการยีราฟเกมส คร้ังท่ี 1   

  เอกสารหมายเลข 3.2-09 โครงการคายอาสาโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ ต.โคกสูง อ.หนองกี ่จ.บรีุรัมย 
  เอกสารหมายเลข 3.2-10 โครงการฟนฟูสถานท่ีประสบอทุกภัยนํ้าทวม 

เอกสารหมายเลข สมศ. 11-01   กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day 
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ตัวบงที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานความคิดสรางสรรค 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ประเดน็การพิจารณา การดําเนินงาน เอกสารอางองิ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  1.20.1-07 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่ากวารอยละ 80  1.20.1-07 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน  1.20.1-07 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  สมศ. 18.2-01 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ  1.20.2-03, 1.20.1-11 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 1 ขอ การดําเนินการ 2 ขอ การดําเนินการ 3 ขอ การดําเนินการ 4 ขอ

หรือ 5 ขอ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมด ตัวชี้วัด 2 
2. จํานวนตัวบงชีท่ี้บรรลุเปาหมายตามแผน ตัวชี้วัด 2 
3. รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผน รอยละ 100 

ขอมูลการดําเนินงาน 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

การดําเนินงานในแตละขอ 

ขอ 1 คณะมีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปนตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  เปน
โครงการท่ีตอบสนองแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค     ซึ่งในปการศึกษา 2554 คณะไดจัดโครงการ/กิจกรรมมาอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป 
คือ โครงการพฒันาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 (1.20.1-07) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคณาจารย
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสรางสรรคและพัฒนาส่ิงประดิษฐ  ซึ่งเปนการสงเสริมให
นักศึกษาและผูสนใจรวบรวมความรูและประยุกตความรู    เพือ่คิดคนพัฒนาสรรคสราง
ส่ิงประดิษฐท่ีสามารถนําไปตอยอดใชงานไดจริงตอบสนองความตองการของสังคมโดยสวนใหญ 

ขอ 2 จากการสรุปผลประเมินโครงการท้ัง 2 โครงการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกาํหนด คือ โครงการ
พัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 (1.20.1-07)   ต้ังเปาหมายไววามีผูเขารวมกิจกรรม 200 คน  และมี
ความพึงพอใจระดับมาก  จากการดําเนินงานมีผูเขารวมกิจกรรม 263 คน และผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจระดับมาก (4.13)  
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

การดําเนินงานในแตละขอ 

ขอ 3 จากการจัดโครงการดังกลาวทําใหบุคลากรและนักศึกษาไดศึกษาแนวคิดตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพยีงและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักการทํางานเปนทีม 
นักศึกษาไดนําองคความรูและประยุกตความรูคิดคนพัฒนาสรรคสรางส่ิงประดิษฐท่ีสามารถ 
นําไปจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา และพัฒนาตอยอดใชงานไดจริง  

ขอ 4 จากการจัดโครงการประกวดส่ิงประดิษฐดังกลาวไดมีการนําผลงานท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศ คือ 
การพัฒนาและสรางชุดควบคุมรถขุดไฮดรอลิกแบบไรสาย ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยกบั
บริษัท USE FLO-LINE  (สมศ. 18.2-01) 

ขอ 5 มีผลงานของนักศึกษาไดรับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน  (1.20.2-03)  และมีผลงานของ
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรู เร่ือง การจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริฯ 
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (1.20.1-11) 

การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน
ความคิดสรางสรรค 

ขอ 3 5 ขอ 5 

 
รายการเอกสารอางอิง 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-07   โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ คร้ังท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 1.20.2-03 เอกสารการจดอนุสิทธิบัตรของนักศึกษา 

เอกสารหมายเลข 1.20.1-11   เกียรติบัตรท่ีนักศึกษาไดรับรางวัล  
เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01  รายชือ่ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ป 2554 
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องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร  
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

   1.1-01,  

1.1-08 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั 
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   3.2-12 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

   3.1-04, 

3.1-05 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

   3.2-12 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

    

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

    

 
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)  (1.1-01) และแผน 

ปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2554  (1.1-08)  ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนท้ังดานทรัพยากรและงบประมาณ และมีการดําเนิน 
กิจกรรมมาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอทุกป 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ในรายวิชาท่ีสอน ไดแก โครงการบริหารสัมพนัธและไหวครู 2554 (3.2-12)  เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความ 
กตัญูกตเวทีตออาจารยผูสอน และใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะทําความร ู จักคุนเคยกัน กอใหเกิดความ 
สามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความเขาใจอันดีตอกันและเปนการเอื้อตอการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเปน 
ประโยชนในการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาของคณะ  

ขอ 3 มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ในเว็บไซตคณะ (3.1-04) และมกีารเผยแพร
ทางสถานีวิทยุ K-Radio (3.1-05) ของคณะ 

ขอ 4 มีการประเมินผลโครงการท่ีไดดําเนินการ คือ โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2554 (3.2-12) บรรลุ
เปาหมายจากท่ีต้ังไว 120 คน มีผูเขารวม 133 คน และมีความพึงพอใจระดับมาก (4.49)   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 คณะมีสถานีวทิยุ K-Radio ทําใหการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู
สาธารณชนไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

การผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมนิมาปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนกลยุทธพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 
เอกสารหมายเลข 1.1-08 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เอกสารหมายเลข 3.1–04  รูปภาพการประกาศขาวสารและกิจกรรมในเว็บไซตคณะ 
เอกสารหมายเลข 3.1-05   สถานีวิทยุ K-Radio (http://k-radio.kmutnb.ac.th) 
เอกสารหมายเลข 3.2-12  โครงการบริหารสัมพันธและไหวครู 2554  
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน เอกสาร 
อางอิง 

หมายเลข 
มีการ

ดําเนินงาน 
ครบถวน 

มีการ
ดําเนินงาน
แตไม

ครบถวน 

ไมได
ดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    1.1-01, 3.2-05, 

2.2-11, 2.8-02, 

6.1-01 

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

2.8-05, 2.8-06 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง    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. จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมดท่ีระบุในแผน เปาหมาย 8 
2. จํานวนตัวบงชีท่ี้บรรลุเปาหมายตามแผน เปาหมาย 8 
3. รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผน รอยละ 100 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ  

(1.1-01) ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมจะมีการกําหนดผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ และมีการ
ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ พรอมท้ังนําผลประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการจัดโครงการ/กิจกรรมคร้ังตอไป  ไดแก โครงการแขงเรือยาวประเพณี  
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
(3.2-05) โครงการไหวครู (3.2-11)  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม (2.8-02) 
โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสรงกรานต “สรงนํ้าพระพุทธรูป”  (6.1-01) 

ขอ 2 ทุกโครงการ/กิจกรรมบรรลุเปาหมายตามแผนทุกโครงการ  
- โครงการแขงเรือยาวประเพณี บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 91.47 (เชิงปริมาณ) รอยละ 83.20  
  (เชิงคุณภาพ)   
- โครงการไหวครู บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 95  
- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม บรรลุเปาหมายตามแผนรอยละ 84.60  
- โครงการสรงนํ้าพระในวันสงกรานต บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 90.80   

ขอ 3 คณะไดดําเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยมีแผนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน   

ขอ 4 โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นลวนแตกอใหเกิดประโยชนและสงผลดีตอนักศึกษา ไดแก  
- โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี ทําใหนักศึกษารูจักอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีได 
  จัดกันมาเปนเวลาชานาน มีนํ้าใจนักกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด  
- โครงการไหวครูทําใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญูรูคุณและเคารพตอครูบาอาจารย   
- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ทําใหนักศึกษามคีวามรัก ความสามัคคี 
  ระหวางนักศึกษารุนพี่และรุนนอง และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา  
- โครงการสรงนํ้าพระในวันสงกรานต  ทําใหผูเขารวมโครงการไดรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
   อันดีงามของไทย และยังคงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน
ที่ได 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนท้ังทรัพยากรและงบประมาณในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 2.  มีการจัดกจิกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกปอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-01  แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2553-2557) 
เอกสารหมายเลข 2.8–02  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.2-05 โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี ปการศึกษา 2554 

  เอกสารหมายเลข 3.2-11 โครงการวันไหวครู ประจาํปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 6.1-01 โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต “สรงนํ้าพระพุทธรูป” 
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ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 

ประเดน็การพจิารณา การดําเนินงาน เอกสารอางองิ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  1.1-05, 1.1-06 , 
6.1-01,  

สมศ. 11-01, 11-02,  

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางม ี
ความสุนทรีย 

 สมศ. 11-03 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 สมศ. 11-04 

4. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมี
การจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ 

 สมศ. 11-01.  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

  

 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ขอมูลการดําเนินงานปการศึกษา 2554 

ประเดน็ 

การพิจารณา 
การดําเนินงานในแตละขอ 

ขอ 1 คณะจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร  โดยดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายและทุกระดับ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมี
สวนรวมในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองจนเปนวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร ท้ังในดาน
คุณธรรม จริยธรรม การใฝรู การทํางานเปนทีมและการทํางานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ไดแก 
โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต “สรงนํ้าพระพุทธรูป”  (6.1-01)  กิจกรรม 5 ส 
: Big Cleaning Day (สมศ. 11-01)  งานแสดงความยินดีกับบัณทิต  งานแสดงมุทิตาจิตแก
ผูสรางคุณูปการ   งานทําบุญคณะทุกป  (สมศ. 11-02)     ในสัปดาหท่ี 3 ของเดือนเมษายนของ
แตละป คณะจะจัดใหมีการสัมมนาคณะประจําปเพื่อระดมสมองจากบุคลากรในกภาคสวน เพื่อ
จัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ (1.1-05), (1.1-06) 
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ประเดน็ 

การพิจารณา 
การดําเนินงานในแตละขอ 

ขอ 2 มีการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 52) ใหเปนอาคารเรียนท่ีสวยงาม โออาและเดน มีบรรยากาศ
นาเรียนและนาภาคภูมิใจ  ปรับปรุงหองเรียน หองประลองและหองปฏิบัติการ ใหมีบรรยากาศนา
เขาเรียน สะอาดและปลอดภัย  ปรับปรุงและซอมแซมหองนํ้าใหสวยงาม สะอาดและถูก
สุขอนามัย  บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพเรียบรอย  (สมศ. 11-03) 

ขอ 3 ปรับปรุงพื้นท่ีและสภาพภูมิทัศนรอบอาคารเรียนใหสอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม โดยจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียว ดวยการจัดทําสวนหยอมและบอนํ้าพุ  จัดระเบียบลาน
อเนกประสงคหนาคณะใหเปนลานจอดรถและลานกิจกรรมท่ียังคงมีตนไมยืนตนขนาดใหญเพื่อ
ความรมร่ืนและตกแตงเพิ่มเติมดวยสวนหยอมเพื่อความสวยงาม  (สมศ. 11-04) 

ขอ 4 คณะสงเสริมใหมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีของ
องคกรอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองตลอดท้ังป ดังน้ันจึงตองมีพื้นท่ีท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
       กิจกรรมนอกอาคาร(กลางแจง) ใชลานอเนกประสงคหนาอาคารเรียน ตัวอยาง เชน กิจกรรม 
5 ส : Big Cleaning Day  (สมศ. 11-01)  และงานแสดงความยินดีกับบัณทิต เปนตน 
       กิจกรรมในอาคาร ใชหองอเนกประสงค ชั้น 8 อาคารปฏิบัติและประลองรวม ตัวอยาง เชน  
กิจกรรมทําบุญคณะและงานแสดงมุทิตาจิตแกผูสรางคุณูปการกับคณะ เปนตน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 4 ขอ 4 
 
รายการเอกสารอางอิง 

เอกสารหมายเลข 1.1–05  คําส่ังใหคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเขารวมสัมมนา 
  ท่ี 26/2554 ส่ัง ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 1.1-06  คําส่ังใหคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเขารวมสัมมนา 
  ท่ี 34/2555 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ. 11-01   กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day 
เอกสารหมายเลข สมศ. 11-02   กิจกรรมงานแสดงความยินดีกับบัณทิต งานแสดงมุทิตาจิตแกผูสราง 
   คุณูปการ  งานทําบุญคณะทุกป  จัดงานวันข้ึนปใหม 
เอกสารหมายเลข สมศ. 11-03   รูปภาพงานปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน หองนํ้า หองประลองและ 

  หองปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข สมศ. 11-04    รูปภาพงานปรับปรุงภูมิทัศนรอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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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 

   1.1-06,  
1.20.1-10, 

7.1-04 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สวนงานไปยังบุคลากรในสวนงาน 

   1.20.1-10, 
1.1-13 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอาํนาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

   1.1-06, 
7.1-02 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสวนงานเต็มตามศักยภาพ 

   1.1-05, 
1.1-06 

6. ผูบริหารบรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   7.1-04 

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 (7.1-.01), (7.1-02)  และมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการมีคาเฉลี่ย 4.48  (7.1-03) 

ขอ 2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความ 
สามารถในการวางแผนกลยุทธ จากการสัมมนาคณะที่มีการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ (1.1-06)   
มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบิัติงานและพัฒนาสวนงาน (1.20.1-10), (7.1-04)  

ขอ 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายในที่ประชมุคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานวิชาการแตละครั้ง โดยจะมกีารติดตามการดําเนินงานในวาระสืบเนื่องจนกวาจะ 
ดําเนินการแลวเสร็จ และเลขานุการจะจัดทําเปนมติที่ประชมุแจงใหหนวยงานทราบเพื่อใหบุคลากร 
นําไปปฏบิัติ  (1.20.1-10), (1.1–13) 

ขอ 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาในการสัมมนาคณะ   
(1.1-06)   และมีการมอบหมายภาระงานใหแกรองคณบดีฝายตาง ๆ เปนลายลักษณอักษร (7.1-02) 

ขอ 5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ 
สวนงานในการสัมมนาคณะทัง้ 2 คร้ัง (1.1-05), (1.1-06)  

ขอ 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวทิยาลัยหรือสวนงานและผูมี 
สวนไดสวนเสีย โดยมีผลประเมินอยูในระดับดี (3.97)  (7.1-05) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและผูบริหาร
ทุกระดับของสวนงาน 

ขอ 6 ขอ  6 ขอ 4 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 



 

 

- 118 - 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1–05 คําส่ังใหคณาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเขารวมสัมมนา 
      ที่ 26/2554 ส่ัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554 

เอกสารหมายเลข 1.1-06  คําส่ังใหคณาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเขารวมสัมมนา 
      ที่ 34/2555 ส่ัง ณ วันที่ 3 เมษายน 2555 
 เอกสารหมายเลข 1.1–13 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 

 เอกสารหมายเลข 1.20.1-10  แจงมติที่ประชมุคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะครุศาสตรฯ 
                                            ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  ขอ 3 

เอกสารหมายเลข 7.1–01  คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง แตงตั้ง 
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  

เอกสารหมายเลข 7.1–02  คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง การมอบหมายหนาที่และมอบอํานาจใน 
การปฏิบัติการแทน  

เอกสารหมายเลข 7.1–03  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ   
เอกสารหมายเลข 7.1-04  รายงานการประชมุคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 4/2554 

วาระที่ 3  หนา 3-8 
เอกสารหมายเลข 7.1–05  สรุปผลประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของคณบดีและทีมบริหาร 
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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) มีการจดัทําแผนการจัดการความรู

ของคณะ (7.2-02)  ดานการผลิตบัณฑิตและวิจัย   โดยมีการกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับการ
พัฒนาสวนงานสูสถาบันการเรียนรู และดําเนินการตามแผนการจัดการความรูคณะครุศาสตร ไดแก 
โครงการเลาเรื่องการเขียนบทความวจิัยที่ดีอยางไรใหไดรับการตีพิมพเผยแพร (7.2-03)  โครงการเลา
เร่ืองเทคนิคการสอนวิชา Project และเรื่องเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (7.2-04) 

ขอ 2 มีการกําหนดบคุลากรกลุมเปาหมายที่จะพฒันาความรูและทักษะไวในแตละโครงการตามประเด็น 
ความรูที่กําหนดในโครงการเลาเรื่องทั้ง 2 โครงการ 3  เร่ือง (7.2-03), (7.2-04) 

ขอ 3 โครงการเลาเรื่องการเขียนบทความวจิัยที่ดีอยางไรใหไดรับการตีพิมพเผยแพร (7.2-03)  โครงการเลา 
เร่ืองเทคนิคการสอนวิชา Project และเรื่องเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (7.2-04) 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 มีการนําความรูที่ไดจากการจดัการความรูปการศึกษาที่ผานมาและปปจจบุันมาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
การปฏิบัติงานจริง อาทิ มีการนําเสนอผลงานในการประชมุวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 (7.2-06)  และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

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

1. มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และมีการประชุมเพือ่ 
ติดตามโครงการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

2.   มีการรวบรวมความรูและเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบทางเว็บไซตคณะ 
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จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.2–01  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 7.2–02  แผนการจัดการความรูคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2554 
เอกสารหมายเลข 7.2–03  โครงการเลาเรื่องการเขียนบทความวจิัยที่ดีอยางไรใหไดรับการตีพิมพเผยแพร  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555  
เอกสารหมายเลข 7.2–04  โครงการเลาเรื่องเทคนิคการสอนวิชา Project และเรื่องเทคนิคการเขียนขอเสนอ 
   โครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  
เอกสารหมายเลข 7.2–05  http://www.fte.kmutnb.ac.th/ คลังความรู และรูปถายการเผยแพรสรุปความรูที่ 

ไดจากการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเว็บไซตคณะ 
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, 
7.3-02 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสวนงาน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียน 

    การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

   7.1-04 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ    7.3-03 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

    

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของตามที่กําหนด 

    

 
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 มีการแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศของคณะและภาควิชา (7.3-01) และไดรวมกันจัดทํา

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (7.3-02) 
ขอ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในดานการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริหาร

จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  (7.3-03) 
ขอ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศทาง online โดยมีผลประเมินอยูที่ 3.43  (7.3-04) 
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   
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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 : 

มีคณะทํางานรับผิดชอบ กํากบัดูแล ควบคุมระบบสารสนเทศในการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ ซึ่งสามารถ 
เรียกใชงานและสืบคนไดอยางรวดเร็ว 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 ฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษายังดําเนินการไมเรียบรอย 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแสดงผลเปนรูปธรรมอยางเรงดวน 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.1-04  รายงานการประชมุคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 4/2554 
วาระที่ 3  หนา 3-8 

เอกสารหมายเลข 7.3–01  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะและภาควิชา
เอกสารหมายเลข 7.3-02  แผนปฏิบัติงานสารสนเทศ ปงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 7.3-03 ฐานขอมูลที่ใชในการบริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.3–04 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตคณะ 
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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 
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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 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะประกอบดวยผูบริหารและหัวหนาภาควิชาเปนกรรมการ เพื่อ

ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทาง ติดตาม วเิคราะหและใหขอเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง (7.4-01)  
นอกจากนี ้ยังมีบุคลากรของคณะ 2 ทาน รวมเปนคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
(7.4-02) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของทุกสวนงาน และรายงานใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ขอ 2 ในแตละภาควิชาของสวนงานจะมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง  
1) ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของหนวยงาน    2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  และ 3) ความเสี่ยง 
ดานชื่อเสียง  

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 

 
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  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
เอกสารหมายเลข 7.4–02  คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 7.4–03  แบบรายงานประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RA.F) 
เอกสารหมายเลข 7.4–04  แผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ/กิจกรรม (RMP.F) 
เอกสารหมายเลข 7.4–05  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (RM.F) 
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 องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 
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, 
8.1-06 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละ 
พันธกิจและการพัฒนาสวนงานและบุคลากร 

   8.1-03, 
8.1-04, 
8.1-05, 
8.1-06 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

   8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสวนงานอยาง 
ตอเนื่อง 

 
 

  8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยหรือ
สวนงานกําหนด 

 
 

  8.1-10 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

 
 

  8.1-09 

 
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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ขอมูลการดําเนินงาน : 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 1 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (8.1-01) เพือ่พัฒนาการบรหิารจัดการ

ดานงบประมาณใหมีประสิทธภิาพ โปรงใสและตรวจสอบได   และมีการรวมกันจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินของคณะ (8.1-02) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน 

ขอ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางเปน 
ระบบ  โดยมีการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณใหแตละภาควิชา (8.1-03, 8.1-04, 8.1-05, 8.1-06) 

ขอ 3 มีการจัดสรรงบประมาณตามหมวดตาง ๆ ซึง่ในการจัดสรรทําใหใชเงินไดอยางมปีระสิทธิภาพ โปรงใส  
ตรวจสอบได   โดยการจัดสรรทรัพยากรดานการเงินเปนไปตามยุทธศาสตรและการใชเงินเปนไปตาม 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (8.1-03, 8.1-04, 8.1-05, 8.1-06)  

ขอ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
เปนรายไตรมาส (8.1-07, 8.1-08, 8.1-09) 

ขอ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินทั้ง 
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได เพื่อวางแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามความ 
เหมาะสม  โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งม ี
การนําขอมูลไปเปนแนวทางในการตัดสินใจเพื่อจัดทําแผนการใชจายเงินในรอบปถัดไป  (8.1-07,  
8.1-08, 8.1-09) 

ขอ 6 การใชเงินของคณะเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินให 
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  (8.1-10) 

ขอ 7 มีการรายงานการใชจายเงินของแตละหนวยงานตอคณะกรรมการประจาํสวนงานวิชาการทราบทุก 
เดือน และรายไตรมาส (8.1-07, 8.1-08, 8.1-09)  เพื่อเปนขอมูลใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ในรอบปถัดไป 

 
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 (พ.ศ.2553-2557) 
เอกสารหมายเลข 8.1–03  เอกสารรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 8.1–04  เอกสารงบประมาณรายจายเงินรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 8.1–05  เอกสารงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
เอกสารหมายเลข 8.1–06  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 8.1–07  เอกสารรายงานสรุปคาใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554  
เอกสารหมายเลข 8.1–08  รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนรายไตรมาส 
เอกสารหมายเลข 8.1–09  รายงานฐานะทางการเงิน รายงานการวิเคราะหงบการเงิน ประจําปงบประมาณ 
   2554 
เอกสารหมายเลข 8.1-10 หนังสือแจงกําหนดการเขาตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน มจพ. 
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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, 

9.1-02 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสวนงาน 

 
 

  9.1-03 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงาน    1.30.1-01 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกาํหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน 

 

 

 

  9.1-02, 

9.1-04 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง 
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

 
 

  9.1-02 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

 
 

  7.1-04 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑติ และผูใชบริการตามพันธกิจของ
สวนงาน 

   7.3-03 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลยัหรือระหวางมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมรวมกนั 

   9.1-05, 

9.1-06, 

9.1-07 
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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  (9.1-01)  ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
และหัวหนาภาควิชาเปนกรรมการ  โดยมีหนาที่กําหนดแผน แนวทาง และควบคุม กาํกับดูแลระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการให
ความเห็นชอบกอนประกาศใหภาควิชาดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองสงใหคณะ (9.1-02) 
เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะสงใหมหาวิทยาลยัตามแผนปฏบิัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย  

ขอ 2 คณะไดจัดทําประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา เวยีนเอกสารใหบุคลากรทุกทานไดรับทราบ 
ทาง e-doc และทางเว็บไซตคณะ  (9.1-03) 

ขอ 3 มีการกําหนดอตัลักษณและเอกลักษณของคณะ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวน
งานวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  (1.30.1-01)  คือ 
           อัตลักษณ  :  บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 
           เอกลักษณ :  ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม           

ขอ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ตั้งแตการควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบทีม่หาวทิยาลัยกําหนด และประเมินคณุภาพการศึกษาตามรอบปการศึกษาทุกป
อยางตอเนื่อง (9.1-04)  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน
คณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) กําหนด เสนอตอมหาวทิยาลัยตามกําหนดเวลา  รวมทั้งมีการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม CHE 
QA ของ สกอ. และมีการนําผลการประเมินคุณภาพรอบปการศึกษา 2554 มาจัดทําแผนการพัฒนา
คุณภาพ การศกึษาในรอบปการศึกษา 2553 (9.1-02) 

ขอ 5 มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพรอบปการศึกษา 2553  เพื่อเปนการปรับปรุงการทํางาน 
ในรอบปการศึกษา 2554  ซึ่งสงผลใหมีการพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงาน  (9.1-02) 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
ขอ 6 คณะมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชฐานขอมูลจาก 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในตัวบงชี้ที่ 7.3 (7.1-04)  รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังมีระบบ 
สารสนเทศดานงานประกันคุณภาพการศึกษา (MA-QA) ซึ่งมีการแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในการนําขอมูล 
เขาระบบ MA-QA ไดแก งานบุคคล จะไดสิทธิ์ในการกรอกขอมูลบุคลากรและงานบริการวิชาการ  
(วิทยากร ฝกอบรม ศึกษาดูงาน) เทานั้น  ซึ่งผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจะดําเนินการบันทึกขอมูล 
ลงระบบอยางสม่ําเสมอเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันมากที่สุด  

ขอ 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาจากการ
ประเมินผลการสอนของผูสอนทางเว็บไซต http://202.44.35.68 (9.1-05)        มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตคณะทาง online ไดแก อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคล
ทั่วไป  (7.3-03) 

ขอ 8 มหาวิทยาลัยมกีารแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยตัวแทน 
หรือผูรับผิดชอบดานประกันคุณภาพของทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการ (9.1-06) 
ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง 
ไดแก การประชุม  การฝกอบรม การจัดบรรยาย นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีเครือขายประกันคุณภาพ 
การศึกษากับอกี 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลธัญบุรี  ซึง่มีการจัดสัมมนารวมกันทุกปอยางตอเนื่อง (9.1-07)   และในปการศึกษา 2554 นี้ คณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ยังไดมีการทําบันทึกขอตกลงกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน (9.1-08)  

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 7 ขอ 8 ขอ 4 
 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
  
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอางอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.30.1-01   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คณะครศุาสตรฯ 
                                            ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 7.1-04  รายงานการประชมุคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 4/2554 

วาระที่ 3  หนา 3-8 
เอกสารหมายเลข 7.3–03 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซตคณะ 
เอกสารหมายเลข 9.1–01 คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับสวนงาน 
เอกสารหมายเลข 9.1-02  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสวนงานวิชาการ คร้ังที่ 3/2555 เร่ือง 
   แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2554 และเปาหมายของตัวบงชี้  
เอกสารหมายเลข 9.1–03 ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 9.1-04  คําส่ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ 46/2555  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  
 เอกสารหมายเลข 9.1-05 เว็บไซตประเมนิผลผูสอน http:///202.44.35.68 

เอกสารหมายเลข 9.1–06 คําส่ัง มจพ. ที่ 546/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ 
การศึกษา ลงวนัที่ 21 เมษายน 2551  

เอกสารหมายเลข 9.1–07 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย 
  เอกสารหมายเลข 9.1–08 บันทึกขอตกลงกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. กับสถาบันเทคโนโลยี 

 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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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 : 

มหาวิทยาลัยกาํหนดใหสวนงานสงรายงานการประเมินตนเองภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555  ซึ่งคณะได
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองสงใหมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 
ที่ได 

การสงรายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลา เกินกําหนด 
1 วัน 

ตามกําหนด 
 

5 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง :  
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองลาชา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการติดตามและมอบหมายผูรับผิดชอบในดําเนินการการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหชัดเจน
กวานี้ 
 
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 

   9.1-02, 
 

2. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ    7.3-03, 
1.1-12, 
1.1-13 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

   1.1-12, 
1.1-13 

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 2553 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คร้ังที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2555  (9.1-02) 

ขอ 2 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ไดแก การประเมนิความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลใน 
เว็บไซตคณะ (7.3-03)  มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาํปและเสนอใหคณะกรรมการประจําสวน 
งานวิชาการใหขอคิดเห็น (1.1-12), (1.1-13)  มีการรวบรวม คัดกรององคความรูสูการปฏบิัติและ 
เผยแพรผานเว็บไซต 
KM ของคณะ  
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 

ขอ 3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอ 
ผูบริหารเพื่อพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาํปและเสนอใหคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานวิชาการใหขอคิดเห็น (1.1-12), (1.1-13) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได 

มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 4 ขอ 3 ขอ 3 

 
การประเมนิผลเทียบกับเปาหมาย :   สูงกวาเปาหมาย   เปนไปตามเปาหมาย  ต่ํากวาเปาหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-12  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวชิาการ คร้ังที่ 9/2554  
 เอกสารหมายเลข 1.1–13 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 

เอกสารหมายเลข 7.3-03  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับบริการการใชงานเว็บไซตคณะ 
เอกสารหมายเลข 9.1-02  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสวนงานวิชาการ คร้ังที่ 3/2555 เร่ือง 
   แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2554 และเปาหมายของตัวบงชี้  

 
 
 
 
 
 



 

 

- 137 - 

ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 รายตัวบงชี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

หน
วย

นับ
 

เป
าห

มา
ย  

ขอมูล 
 

ผลลัพธ 

กา
รบ

รร
ลุเ
ปา

หม
าย

 

คะ
แน

นป
ระ
เม
ิน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5, 
6,7,8 

8  5 

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน 

ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
ประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 

1,007.18 สมศ.
16.2 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คาเฉลี่ย 4.00 

244 

4.13  4.13 

1.30.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 

1.30.2 ระบบและกลไกการพัฒนาคณะใหเปน 
ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรค
นวัตกรรม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4,5, 
6,7 

7  5 

 คาเฉล่ีย      4.86 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5, 
6,7 

7  4 

2.2 65 x 100 

  

อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก รอยละ 48 

122 

53.28  4.44 

2.3 23 x 100 

  

อาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 24 

122 

18.85  3.14 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5 5  4 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  4 
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ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

หน
วย

นับ
 

เป
าห

มา
ย  

ขอมูล 
 

ผลลัพธ 

กา
รบ

รร
ลุเ
ปา

หม
าย

 

คะ
แน

นป
ระ
เม
ิน 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5 5  3 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล 
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4 4  4 

264 x 100 สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 

311 

84.89%  4.24 

1,011.51 สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 4.00 

244 

4.15  4.15 

24 x 100 สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 4.00 

636 

3.77  0.75 

56 x 100 สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 50 

29 

58.62%  5 

541 สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย คะแนน 4.00 

122 

4.43  3.70 

 คาเฉล่ีย      3.80 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 

 คาเฉล่ีย      5.00 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5, 

6,7 

7  5 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  5 



 

 

- 139 - 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

หน
วย

นับ
 

เป
าห

มา
ย  

ขอมูล 
 

ผลลัพธ 

กา
รบ

รร
ลุเ
ปา

หม
าย

 

คะ
แน

นป
ระ
เม
ิน 

19,588,387.43 4.3 
  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

บาท 80,000 
 112 

65,746.
30 

 1.83 

29.25 x 100 สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 25 

122 

23.98%  5 

26 x 100  สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน 

รอยละ 40 

122 

21.32  5 

16 x 100 สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 7 

122 

3.27%  1.64 

 คาเฉล่ีย      3.91 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4 4  4 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3 3  3 

4 x 100 สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณจาก 
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ 30 

4 

100  5 

สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4 4  4 

สมศ. 
18.1 

ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของ
สังคมดานตอตานยาเสพติด 

ขอ 3 ขอ 1,2,3,4 4  5 

สมศ. 
18.2 

ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของ 
สังคมดานความคิดสรางสรรค 

ขอ 3 ขอ 1,2,3,4,5 5  5 

 คาเฉล่ีย      4.33 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4 4  4 

สมศ.
10 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4 4  4 
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ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

หน
วย

นับ
 

เป
าห

มา
ย  

ขอมูล 
 

ผลลัพธ 

กา
รบ

รร
ลุเ
ปา

หม
าย

 

คะ
แน

นป
ระ
เม
ิน 

สมศ.
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,4 4  4 

 คาเฉล่ีย      4.00 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา 
สวนงานและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6  4 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 ขอ 1,2,3,4,5 5  5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ขอ 4 ขอ 1,2,3,5 4  4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5 5  4 

 คาเฉล่ีย      4.25 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5, 
6,7 

7  5 

 คาเฉล่ีย      5.00 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6, 
7,8 

8  4 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง ขอ 4 ขอ 1,2,3,4,5 5  5 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 4 ขอ 1,2,3 3  3 

 คาเฉล่ีย      4.00 

 คาเฉล่ียทั้ง 9 องคประกอบ      4.18 
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ตารางที่ 2  องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ี 
องคประกอบคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ - 5.00 4.13 4.78 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.86 4.00 3.64 3.80 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 1.83 5.00 3.88 3.91 ดี 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.75 4.33 ดี 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 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 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ อยูในระดับดี (คาเฉล่ีย 4.18)  โดยมี

องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1, 3 และ 8  
องคประกอบที่อยูในระดับดี จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2, 4 , 5, 6, 7 และ 9  
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ตารางที่ 3  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 3.63 3.63 พอใช 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร 
     การอุดมศึกษา 

- 4.22 - 4.22 ดี 

  
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ 
     อุดมศึกษา 

3.35 4.46 4.35 4.25 ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 5.00 1.42 4.33 ดี 

  รวม 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.18) คือ มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต มีคาเฉลี่ย 3.63 มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ดานธรรมภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.22  และดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคาเฉล่ีย 4.25 สวนมาตรฐานดาน
การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.33 
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ตารางที่ 4  มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานบริหารจัดการ 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.17 4.13 4.14 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.40 4.04 4.32 ดี 

3. ดานการเงิน 1.83 5.00 - 3.42 พอใช 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม 3.79 5.00 3.84 4.12 ดี 

  รวม 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.18) คือ ดานนักศึกษาและผู

มีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ย 4.14 ดานกระบวนการภายใน มีคาเฉลี่ย 4.32 ดานการเงิน มีคาเฉลี่ย 3.42 และดาน
บุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 144 - 

ตารางที่ 5  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มิติของระบบประกันคุณภาพ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา     

 

1.1 ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 

1.2 ดานวิชาการ 3.79 3.67 3.70 3.71 ดี 

1.3 ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

1.4 ดานการบริหารจัดการ - 4.50 4.13 4.47 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 1 3.86 4.38 3.92 4.26 ดี 

2. มาตฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา     

 

2.1 ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 3.63 4.14 ดี 

2.2 ดานการวิจัย 1.83 5.00 3.88 3.91 ดี 

2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - 3.50 4.75 4.33 ดี 

2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.00 4.00 ดี 

 เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 2 1.83 4.50 4.06 4.11 ดี 

  รวม 3.35 4.42 4.04 4.18 ดี 

 ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใน

ระดับดี (คาเฉลี่ย 4.18) คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา คาเฉลี่ยรวม 4.26  ดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คาเฉลี่ยรวม 4.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	(1.1-01)
	1.1-04
	เอกสารหมายเลข 2.7–01
	(5.1-02)
	3.2-05
	(4.1-05
	1.1-01
	เอกสารหมายเลข 7.4–05



