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กําหนดเพิ่ม  โดยช่วงเวลาของการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คือ ตัง้แต่วันท่ี        
1 มิถนุายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556  ในการจดัทํารายงานการประเมินตนเองฉบบันี ้
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ดําเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนของคณะตอ่ไป 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ประวัตคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานระดบัคณะในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  เดมิมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึง่ สงักดัวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมนั)  ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2512  
ภายใต้ช่ือว่า  Thai-German Technical Teacher College (TGTTC)  และตอ่มาเม่ือวิทยาลยัเทคนิคพระนคร
เหนือ  ได้ยกฐานะขึน้เป็น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตพระนครเหนือ  สงักดักระทรวงศกึษาธิการใน
ปี พ.ศ. 2514 และโอนมาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2517  จึงได้ยกฐานะของคณะขึน้เป็นคณะวิชา   
โดยใช้ช่ือวา่  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2512 – 2517 เป็นช่วงระยะท่ีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้รับการก่อตัง้ขึน้ โดยความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  เพ่ือผลิตครูช่างในระดบัปริญญาตรีใน             
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดงักล่าวได้เน้นทางด้านการ
สนบัสนนุเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์การเรียนการสอน ผู้ เช่ียวชาญ   ตลอดจนทนุการศกึษา ฝึกอบรม และการ 
ดงูาน โดยคณะเร่ิมรับนกัศกึษารุ่นท่ี 1 ตัง้แตปี่การศกึษา 2512 ซึง่เป็นหลกัสตูร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย  
และตอ่มาในระหวา่งปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมนัได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึน้ ด้วยการ
ช่วยเหลือในการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี และการเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
เคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย    

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์   ได้แยกงานในสว่นวิทยาศาสตร์
ออกไปจดัตัง้เป็นคณะวิชาใหม่   ดงันัน้  คณะจงึได้ใช้ช่ือวา่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นต้นมา 

คณะจัดการเรียนการสอน จํานวน 21 หลกัสูตร  (ปริญญาตรี 7 หลกัสูตร  ปริญญาโท 7 หลกัสูตร 
ปริญญาเอก 7 หลกัสตูร)   และยงัได้เปิดสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา  โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และกบัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม แบง่โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สํานกังานคณบดี ซึง่เป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน และ 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
และภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม   
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ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ 
ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยดึถือปรัชญาตามท่ีสถาบนักําหนดไว้ คือ “พฒันาคน พฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
ปณิธาน :  มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศกึษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ

เทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ ท่ีรู้จริง ทําได้จริง มีคณุธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอ่สงัคม มุ่งพฒันางานด้านการศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือรับใช้สงัคม 
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสูส่ากล 
 พันธกจิ :  

1. ผลติและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาและอตุสาหกรรม   
2. วิจยัและพฒันาองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันา 
4. ทํานบํุารุง อนรัุกษ์และจรรโลงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทย 
วัตถุประสงค์ : 

 1.   ผลติครูช่างอตุสาหกรรมทัง้ในระดบัปริญญาบณัฑิต และระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  

และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิการท่ีมีความพร้อมทาง 

ด้านการเรียนการสอนและการจดัการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจยั นักการศึกษา   และผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดบั
บัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศกึษา และธุรกิจอตุสาหกรรม  ให้เป็นผู้ นําในด้านความคดิ การค้นคว้าและวิจยั 
 3.   วิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยีทางด้านการศกึษา  เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม  และงานธุรกิจด้านช่าง
อตุสาหกรรม ทัง้งานวิจยัพืน้ฐานและวิจยัประยกุต์ 
 4.  บริการทางวิชาการด้านวิชาประยกุต์ต่าง ๆ  ได้แก่  การพฒันาหลกัสตูร การบริหารการศกึษา  การ
จดัการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนทัง้ในสถาบนั และให้แก่ชุมชนตาม
ความต้องการของท้องถ่ิน 
 5.  ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมในรูปของกิจกรรม ทัง้ในหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรตา่ง ๆ  ท่ีมุ่งเน้น 

การปลกูฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคณุธรรมแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีดี 
อัตลักษณ์ :   บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  
เอกลักษณ์ :  ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 
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แผนภมูิที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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      4. อ.วิทวสั  ทิพย์สวุรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา   กรรมการ 
            5. อ.ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา   กรรมการ 
  6. ผศ.ดร.บณัฑิต สขุสวสัดิ์  หวัหน้าภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล   กรรมการ 
 7. อ.นริศร  แสงคะนอง หวัหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   กรรมการ 
             8. ผศ.ดร.ศกัดา กตเวทวารักษ์ หวัหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา   กรรมการ 
            9. อ.ดร.กฤช  สนิธนะกลุ หวัหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา   กรรมการ 
 10. อ.ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์       หวัหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี     กรรมการ 
             11. ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร          หวัหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา    กรรมการ 
            12. ผศ.สนีุย์  วรรธนโกมล       หวัหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม    กรรมการ  
             13. อ.ดร.ประดษิฐ์ เหมือนคดิ          ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา        กรรมการ 
            14.  รศ.ดร.มนตรี ศริิปรัชญานนัท์ ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
             15. รศ.ดร.พานิช วฒิุพฤกษ์ ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา   กรรมการ  
             16. อ.รักนรินทร์ แสนราช  ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
             17. น.ส.มลัลกิา ศรีเพ็ญ  หวัหน้าสํานกังานคณบดี   เลขานกุาร 
             18. น.ส.สภุาพร เซง่ไพเราะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป   ผู้ช่วยเลขานกุาร
 รายนามคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 
 1.  ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ เศรษฐกลุ ประธานกรรมการ 
      2.  อ.ดร.จิระศกัดิ ์ วิตตะ  กรรมการ 
      3.  อ.จรัส  ทรัพยาคม  กรรมการ 
      4.  อ.วิทวสั  ทิพย์สวุรรณ  กรรมการ 
      5.  รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวฒัน์  กรรมการ 
            6.  อ.ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ  กรรมการ 
 7.  ผศ.ดร.จรัญ แสนราช   กรรมการ 
      8.  ผศ.ดร.บณัฑิต สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
      9.  รศ.ดร.ปฏิพทัธ์ ทวนทอง   กรรมการ 
           10. ผศ.ดร.ศกัดา กตเวทวารักษ์  กรรมการ       
            11  อ.ดร.กฤช  สนิธนะกลุ  กรรมการ 
            12. ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  กรรมการ 
            13. อ.ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์  กรรมการ 
            14. ผศ.สนีุย์  วรรธนโกมล  กรรมการ 
            15. นางสาวมลัลกิา ศรีเพ็ญ   กรรมการ 
 16. นางกนกภทัร คพูิพฒัน์ไพศาล  กรรมการและเลขานกุาร 
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หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน  
 ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 1 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (TM / TTM) 
 2 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 
 3 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ (TP) 
 4 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล (MTM) 
 5 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา (DPRD) 
 ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 6 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE / TTE) 
 7 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) 
 8 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE)    
 ภาควชิาครุศาสตร์โยธา 
 9 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (TTC) 
             10 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) (CEE) 
 11 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาโยธา (MTC) 
 12 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา (DTC)  
   ภาควชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา 
             13 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT / CED)  
             14 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 

15 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (DTCT) 
 ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
 16 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET) 
 17 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET)  
 ภาควชิาบริหารเทคนิคศึกษา 
 18 หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) 
 19 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTEM) 
 ภาควชิาบริหารธุรกจิอุตสาหกรรม 

20 หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม (MBA) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 21 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา (DICT)  
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คณาจารย์/บุคลากร  
ในปีการศกึษา 2555 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีจํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี (1 มีนาคม 2556)  

ประเภทบุคลากร วุฒกิารศกึษา  ตาํแหน่งทางวชิาการ รวม 

เอก โท ตรี อื่น ๆ  อ. ผศ. รศ. ศ. 
ประเภทตําแหน่งวิชาการ           

-ข้าราชการ 25 9 1   16 13 6  35 

-พนกังานมหาวิทยาลยั 49 28 1   49 17 11 1 78 

-ผู้ มีความรู้ความสามารถฯ 2 2    1 2 1  4 

-ผู้ เช่ียวชาญชาวไทย 1 1     1 1  2 

-ตอ่เวลาปฏิบติังาน 2       2  2 

รวม 79 40 2   66 33 21 1 121 

ประเภทตําแหน่งสายสนบัสนนุวิชาการ           

-ข้าราชการ  5 16       21 

-พนกังานมหาวิทยาลยั  6 15 4      25 

-พนกังานราชการ  1        1 

-ลกูจ้างประจํา    8      8 

-พนกังานพิเศษ   16 2      18 

รวม  12 47 14      73 

รวมทัง้สิน้          194 
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จาํนวนนักศกึษาปัจจุบัน  (ปีการศกึษา 2555)   

สาขาวชิา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จาํนวนผู้สาํเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2554 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 110 - - 110 16 - - 16 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 108 - - 108 13 - - 13 

วิศวกรรมการผลิต 132 - - 132 21 - - 21 

เคร่ืองกล - 36 - 36 - 199 - 199 

วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา - - 24 24 - - 7 7 

วิศวกรรมไฟฟ้า 523 70 - 593 142 182 - 324 

วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา - - 21 21  - 2 2 

วิศวกรรมโยธา 22 - - 22 16 - - 16 

โยธา - 28 - 28 - - - - 

บริหารงานวิศวกรรมโยธา 2 12  14 5 15 - 20 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา  163 - 5 168 - - - - 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 219 102 - 321 60 - - 60 

คอมพิวเตอร์ศกึษา - - 32 32 - 115 7 122 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา - 47 85 85 - 22 5 27 

ธรุกิจอตุสาหกรรม - 6 - 6 - 14 - 14 

บริหารธรุกิจอตุสาหกรรม - 248 - 248 - 83 - 83 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา - 68 81 149 - 12 1 13 

วิจยัและพฒันาหลกัสตูร - - 1 1 - - 7 7 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
เพ่ือการศกึษา 

- - 34 34 - - - - 

รวม 1,279 617 283 2,179 273 642 29 944 
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งบประมาณ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 
 เงินงบประมาณของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ตามท่ีได้รับจดัสรร ประจําปีงบประมาณ 2555  จําแนก
ตามหมวดรายจ่าย  (วนัท่ี 1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555)   
 

 งบประมาณ รายได้ รวม 

1. รายรับทัง้หมด 

   - รายรับจากการจดัสรรงบประมาณประจําปี 

    - มหาวิทยาลยัสมทบเงินงบบคุลากร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2555 

2. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

3. คา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ีและท่ีดนิ 

4. คา่ใช้จา่ยด้านครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ีและท่ีดิน 

5. คา่ใช้จา่ยและมลูคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

    (เฉพาะรายจา่ย) 

6. คา่ใช้จา่ยและมลูคา่ในการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 

7. คา่ใช้จา่ยเพ่ือพฒันาคณาจารย์ 

8. เงินเหลือจา่ยสทุธิ 

9. สนิทรัพย์สทุธิ 

103,914,038.69 

102,031,700.00 

1,882,338.69 

- 

89,418,612.27 

13,455,685.45 

- 

 

- 

- 

1,039,740.97 

13,455,685.45 

19,634,000.00 

19,634,000.00 

- 

12,519,532.00 

12,235,179.24 

1,235,020.92 

9,919,091.40 

 

173,360.81 

2,279,620.31 

6,163,799.84 

1,235,020.92 

123,548,038.69 

121,665,700.00 

1,882,338.69 

12,519,532.00 

101,653,791.51 

14,690,706.37 

9,919,091.40 

 

173,360.81 

2,279,620.31 

7,203,540.81 

14,690,706.37 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมดําเนินการตามขัน้ตอนการทํางาน
ของการบริหารคณุภาพตามวงจร PDCA โดยหน่วยบริหารคณุภาพการศกึษา งานบริการการศกึษา สํานกังาน
คณบดี  คอยประสานงานและดแูลรับผิดชอบ     มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคณุภาพการศึกษาระดบั
คณะ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน กําหนดรูปแบบ วางแผน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  และมีคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ  โดยจะมีการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะปีละครัง้    ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด (สกอ.) 
และสอดคล้องกบั สมศ. และคํารับรองการปฏิบตังิาน                                                                                            
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จดัตวัเองอยูใ่นกลุม่สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้นการ
ผลติบณัฑิต ระดบับณัฑิตศกึษา (ค1) 

 
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2554  (การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน รอบปี       
ท่ีผา่นมา และผลการพฒันาสว่นงาน) 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะมีการกําหนดแผนการบริหารทรัพยากรบคุคลตามสมรรถนะ โดยการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์เพ่ือ
พฒันาบคุลากรทัง้ด้านคณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการ ซึง่พบวา่มีอาจารย์ระดบัปริญญาเอกและ
ตําแหน่งทางวิชาการในสดัสว่นเพิ่มมากขึน้ 
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คณะให้นกัศกึษาประเมินผลผู้สอนทางเว็บไซต์ประเมินผลของคณะเอง  แตใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2555 มหาวิทยาลยัได้เปิดให้ทดลองใช้ระบบสง่เกรดออนไลน์และประเมินผลผู้สอนออนไลน์ (ประเมินผลผู้สอน
เฉพาะระดบัปริญญาตรี)  คณะจงึประกาศให้นกัศกึษาประเมินผลผู้สอนทางระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัแทน  
แตป่รากฏวา่ มีปัญหาเก่ียวกบัรายวิชาท่ีลงทะเบียนจงึทําให้การประเมินผลไม่ครบทกุรายวชิา  

ด้านการวจิัย 
คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยหรือนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทัง้นําเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้มีการแสวงหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกเพิ่มมากกวา่เดมิ 

ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 
 คณะมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ซึง่มีการให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการให้ 
บริการ และภาควิชาท่ีให้บริการวิชาการได้นําความรู้และประสบการณ์ไปตอ่ยอด โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
จดัตัง้ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน   ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จดัตัง้ศนูย์วิจยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน 
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จดัตัง้ศนูย์วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุน่ยนต์อจัฉริยะ  
 ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะมีโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัโดยคณะเองและจดัโดยนกัศกึษาเป็นจํานวนมาก  ซึง่เป็นการปลกูฝังและ
ร่วมสืบสานวฒันธรรมประเพณีให้คงอยูสื่บไป  โดยเฉพาะการบรูณาการด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จดัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและทํานุ
บํารุงศลิปวฒันธรรม “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง”  ณ วดัศรีประชมุชน  จ.ราชบรีุ ซึง่เป็นการนําความรู้จากวชิา 
223309 Illumination Engineering มาประยกุต์ใช้งานจริง และสร้างความตระหนกัในการร่วมกิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา 
 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 คณะมีการให้ความรู้แก่นกัศกึษาด้านประกนัคณุภาพการศกึษา โดยเฉพาะการจดัโครงการ/กิจกรรม ซึง่
ต้องดําเนินการตาม PDCA ทัง้หมด รวมทัง้มีการพฒันานกัศกึษาตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ครบทัง้ 5 
ด้าน 
 ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะมีการกําหนดนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัใินการดําเนินการกบัทกุ
หน่วยงาน รวมทัง้มีคณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารและ
หวัหน้าภาควิชาร่วมเป็นกรรมการ และมีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในเป็นประจําทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

ตารางที่ 1  เป้าหมายการดําเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555  

               คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 6 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร ข้อ 5 
2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 48 
2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 24 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ ข้อ 5 

2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 6 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 6 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต ข้อ 4 
2.8 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา ข้อ 4 
สมศ. 1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 

สมศ. 2 คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

คา่เฉล่ีย 4 

สมศ. 3 ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 4 

สมศ. 4 ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 50 
สมศ.14 การพฒันาคณาจารย์ คะแนน 4 
องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร ข้อ 6 
3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา ข้อ 5 
องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย   
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5 
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5 
4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยั

ประจํา 
บาท : 
คน 

80,000 

สมศ. 5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 25 
สมศ. 6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 16 
สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ 7 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ 4 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม ข้อ 4 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
สมศ. 8 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
           พฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั 

ร้อยละ 30 

สมศ. 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ 4 
องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 
สมศ. 10 การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 
สมศ. 11 การพฒันาสนุทรียภาพในมิตทิางศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 ภาวะผู้ นําของคณะกรรมการประจําสว่นงานและผู้บริหารทกุระดบัของสว่นงาน ข้อ 6 
7.2 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ ข้อ 4 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ ข้อ 4 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ข้อ 7 
9.20.1 การสง่รายงานการประเมินตนเอง ข้อ 4 
9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ข้อ 4 
องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม   
97.20.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ข้อ 5 
97.20.2 ระบบและกลไกการพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การ

สร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม 
ข้อ 4 

97.30.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น  
             ถ่ายทอดเป็น 

ข้อ 4 

97.30.2 ระบบและกลไกการพฒันาคณะให้เป็นต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง 
             สร้างสรรค์นวตักรรม 

ข้อ 4 

สมศ.16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ คา่เฉล่ีย 4 
สมศ. 18.1 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคม ภายในสถาบนั ข้อ 3 
สมศ. 18.2 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคม ภายนอกสถาบนั ข้อ 3 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริม ตวับ่งชีข้องมหาวิทยาลยั และส่วนงาน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบและมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ 
มติขิองระบบประกนัคุณภาพ 

ผล
ประเมนิ 

ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

- 4.00 - 4.00 ด ี

2. การผลิตบณัฑิต 4.30 3.25 4.24 3.95 ด ี

3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจยั 4.09 5.00 3.77 4.23 ด ี

5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.00 4.00 3.50 พอใช้ 

6. การทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ด ี

7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

- 4.00 - 4.00 ด ี

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.17 4.13 4.16 ดี 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ด ี ดี  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (รวมทุกตัวบ่งชี)้ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบ และมิติของ
ระบบประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ มิติของระบบประกันคุณภาพ ผล
ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

- 4.00 - 4.00 ด ี

2. การผลิตบณัฑิต 4.30 3.25 4.24 3.95 ด ี
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 4.09 5.00 3.77 4.23 ด ี
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.00 4.00 3.50 พอใช้ 
6. การทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ด ี
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.33 - 4.33 ด ี
97. อตัลกัษณ์ และมาตรการสง่เสริม - 4.50 4.71 4.59 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.25 4.24 4.25 ดี 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดี ดี  

 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพฒันาในภาพรวม 

จุดแข็ง (ภาพรวม) 
1. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจยัและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
2. มีระบบและกลไกท่ีส่งผลให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทาง 

วิชาการและตีพมิพ์ในวารสารวชิาการต่าง ๆ ได้เป็นจํานวนมาก  
 

จุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
ระบบและกลไกการติดตามรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.3-4) รายงาน

ผลการดําเนินงานรายวชิา (แบบ มคอ.5 และ 6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7) 
 
แนวทางการพฒันา (ภาพรวม) 
ควรมีระบบและกลไก ตลอดจนมาตรการในการติดตามรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงรายงานผลการ

ดําเนินงานรายวิชาของหลักสูตร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน



 - 15 -

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการจดัทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของส่วนงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ปรัชญาหรือปณิธาน  และ
วตัถปุระสงค์ของส่วนงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบนั และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

  1.1-01, 
1.1-02, 
1.1-03 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสว่นงานไปสูท่กุหน่วยงานภายใน    1.1-04 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบตักิารประจําปีครบ 4 
พนัธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ 
และการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม 

 
 

  1.1-05 
 

4. มีตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตักิารประจําปีและคา่เป้าหมาย
ของแตล่ะตวับง่ชี ้เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารประจําปี 

 
 

  1.1-06 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจําปีครบ 4 พนัธกิจ    1.1-07, 
1.1-08 

6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตักิาร
ประจําปี อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

   1.1-07, 
1.1-08 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์  
อย่ า ง น้ อย ปีละ  1 ค รั ้ง  และรายงานผลต่อผู้ บ ริหา รและ
คณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือพิจารณา และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยั 

 
 

  1.1-07, 
1.1-08 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสว่นงานไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบตักิารประจําปี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะได้นําข้อสรุปความคิดเห็น วิเคราะห์ ทบทวน SWOT จากการสมัมนาคณะ เร่ือง การจัดทําแผน

ยทุธศาสตร์พฒันา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ปีการศึกษา 2554” เม่ือวนัท่ี 20-22 เมษายน 2554  ณ 
โรงแรมฮอลเิดย์ อิน รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอํา จ.เพชรบรีุ มาจดัทําร่างแผนพฒันาการศกึษา  คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2555-2559 ตามแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจาก
บคุลากรท่ีเป็นตวัแทนจากภาควิชาตา่ง ๆ ในรูปคณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (1.1-01)  ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการจดัสมัมนาคณะ “เร่ือง แผนพฒันาคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมสูค่วามเป็นสากล” เม่ือวนัท่ี 26-28 เมษายน 2555 ณ เทวญัดารา รีสอร์ทแอนด์สปา อ.หวัหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1.1-02) เพ่ือให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 (1.1-03)  

ข้อ 2 ในการจัดทําแผนพฒันาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้มีการถ่ายทอดแผนสู่ระดบับุคคลใน
การจัดสมัมนาคณะ  โดยมีการนําแผนเดิมมาปรับปรุงด้วยการระดมความคิด อภิปราย วิเคราะห์จาก
บคุลากรของคณะ และมีการแจ้งให้บคุลากรรับทราบทางเว็บไซต์ในระบบ e-doc  (1.1-04) 

ข้อ 3 ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนัน้  ได้มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์
(Strategy Map) (1.1-05)  เพ่ือแปลงแผนพฒันาการศกึษาคณะไปสูแ่ผนปฏิบตัิการประจําปีงบประมาณ  
ครบทกุพนัธกิจ  

ข้อ 4 ในแผนปฏิบตักิารประจําปี มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ
โครงการท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ครบทัง้ 4 พนัธกิจ เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตักิารประจําปี (1.1-06) 

ข้อ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจําปีครบทัง้ 4 พนัธกิจ และมีการรายงานผลการดําเนินงานวา่
บรรลตุามคา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม ่ (1.1-07), (1.1-08) 

ข้อ 6 มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัของแผนปฏิบตักิารประจําปี รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
พร้อมทัง้รายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  (1.1-07), (1.1-08) 

ข้อ 7 
 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตักิารประจําปี 2 ครัง้ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 
12 เดือน  (1.1-07), (1.1-08)เและรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสว่นงานเพ่ือพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะและรายงานตอ่มหาวิทยาลยั 

ข้อ 8 มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสว่นงานไปปรับปรุงแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 
2556   
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษาคณะ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ.2555-2559  โดยการมีสว่นร่วมของบคุลากร 
ภายในคณะ และเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ของ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแผนของมหาวิทยาลยั โดยมีการปรับเป็นระยะ ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

2. มีการกําหนดตวัชีว้ดั เป้าหมายและผู้ รับผิดชอบในแตล่ะโครงการท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์การ 
พฒันาคณะ 

3. มีการตดิตามและประเมินผลความสําเร็จของเป้าหมายตามแผนท่ีกําหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์ฯ  

ท่ี 16/2556 สัง่ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
เอกสารหมายเลข 1.1-02 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง แผนพฒันาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมสู ่
   ความเป็นสากล วนัท่ี 26-28 เมษายน 2555 ณ เทวญัดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
   อ.หวัหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
เอกสารหมายเลข 1.1-03  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2555-2559 (ระยะ 5 ปี) 
เอกสารหมายเลข 1.1-04  การเผยแพร่แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สูบ่คุลากร 
เอกสารหมายเลข 1.1-05  Strategy Map คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 เอกสารหมายเลข 1.1–07  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
                ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในรอบ 9 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–08  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
     ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในรอบ 12 เดือน 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรับปรุงหลกัสตูรตาม
แนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   2.1-01, 

2.1-02 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดโดย
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   2.1-03 

3. ทกุหลกัสตูรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบั 
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิสําหรับหลกัสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลกัสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 

   2.1-04 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา 
และมีการประเมินหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอย่างน้อยตามกรอบเวลา 
ท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ  กรณีหลกัสตูรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท่ี้
กําหนดในแตล่ะปี ทกุหลกัสตูร 

   2.1-01, 

2.1-02 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา 
และมีการพฒันาหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดม 
ศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุกํากบัให้การดําเนินงานตามตวับ่งชี ้
ในข้อ 3 ผา่นเกณฑ์การประเมินครบทกุตวับง่ชี ้และทกุหลกัสตูร 

   2.1-01, 

2.1-02 

6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสตูรระหว่างส่วนงาน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลกัสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดบั
การศกึษา* 

   2.1-05 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

7. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท) 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา* 

    

8. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่น
หลกัสตูรมากกวา่ร้อยละ 30 ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบั
การศกึษา* 

    

*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม่  

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอนทัง้หมด หลกัสตูร 21 

1.1 ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 7 

1.2 ระดบัปริญญาโท หลกัสตูร 7 

1.3 ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูร 7 

2. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 

และกรอบ TQF หรือเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 

หลกัสตูร 7 

2.1 ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 7 

2.2 ระดบัปริญญาโท หลกัสตูร 7 

2.3 ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูร 7 

3. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการประเมินหลกัสตูรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด หลกัสตูร - 

3.1 จํานวนหลกัสตูรท่ีครบรอบระยะเวลาของหลกัสตูร หลกัสตูร - 

3.2 จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการประเมินหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หลกัสตูร - 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

4. จํานวนหลกัสตูรท่ีดําเนินการตามกรอบ TQF (นบัเฉพาะหลกัสตูร TQF)  7 

4.1 จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดท่ีดําเนินการตามกรอบ TQF หลกัสตูร 21 
4.2 จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการประเมินตามตวับง่ชีข้องกรอบ TQF หลกัสตูร 1 
4.3 จํานวนหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบ TQF ท่ีผา่นเกณฑ์ 

การประเมิน 5 ข้อแรก และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีท่ี้กําหนด 
หลกัสตูร - 

4.4 จํานวนหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบ TQF ท่ีผา่นเกณฑ์ 
การประเมินครบทกุตวับง่ชี ้

หลกัสตูร - 

5. จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพ   
5.1 จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพทัง้หมด หลกัสตูร 1 
5.2 จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรือ

องค์กรวิชาชีพ 
หลกัสตูร 1 

5.3 จํานวนหลกัสตูรวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

หลกัสตูร - 

5.3 ร้อยละของหลกัสตูรวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสตูร
ตอ่หลกัสตูรวิชาชีพทัง้หมด 

หลกัสตูร - 

6. จํานวนหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน หลกัสตูร 14 
6.1 ระดบัปริญญาโท (ท่ีมีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) หลกัสตูร 7 
6.2 ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูร 7 
6.3 ร้อยละของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอนตอ่

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 
ร้อยละ 66.67 

7. จํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา คน 2,179 
7.1 ระดบัปริญญาตรี คน 1,279 
7.2 ระดบัปริญญาโท คน 617 

- นกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผน ก คน 189 
- นกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผน ข คน 428 

7.3 ระดบัปริญญาเอก คน 283 
7.4 ร้อยละของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีอยูใ่น

หลกัสตูรตอ่จํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 
ร้อยละ 21.66 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่ (2.1-01) และปรับปรุงหลกัสตูร (2.1-02) ตามแนวทางท่ี 
สกอ. กําหนด และตามระเบียบของมหาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการวิชาการคณะเป็นผู้ควบคมุดแูล 
สว่นในระดบัภาควิชาจะมีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาพิจารณา (2.1-03) ก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ   

ข้อ 2 คณะดําเนินการปิดหลกัสตูรตามแนวทางท่ี สกอ. กําหนด ซึง่ในปีการศกึษา 2555  มีหลกัสตูรท่ีเปิดใหม่  
1 หลกัสตูร คือ  หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และ
ปิดหลกัสตูร 2 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา
และงานระบบ  และหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาโยธา (2.1-04) 

ข้อ 3 ทกุหลกัสตูรมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ และหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรคมโยธาและการ 
ศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสํานกังานเลขาธิการครุุสภา เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
2556  (2.1-05) 

ข้อ 4 มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและภาควิชา ทําหน้าท่ีควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการดําเนินการเก่ียวกบั
หลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด   แตย่งัไมมี่การประเมินหลกัสตูรตามกรอบ TQF 

ข้อ 5 มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและภาควิชา ทําหน้าท่ีควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการดําเนินการเก่ียวกบั
หลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  แตย่งัไม่มีการประเมินหลกัสตูรตามกรอบ TQF 

ข้อ 6 คณะมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสตูรของหน่วยงาน  โดยมีผู้ทรงคณุวฒิุผู้ มีความรู้และ
เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการพฒันาหลกัสตูร (2.1-06) 

ข้อ 7 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวน 14 หลกัสตูร จากหลกัสตูรทัง้หมด 21 หลกัสตูร คดิเป็นร้อยละ 66.67   

ข้อ 8 คณะมีการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา ทัง้หมด 14 หลกัสตูร โดยแยกเป็นระดบัปริญญาโท 
7 หลกัสตูร ซึง่เปิดสอนทัง้แผน ก และ แผน ข  และปริญญาเอก 7 หลกัสตูร เป็นแผน ก ทัง้หมด ซึง่มี
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท แผน ก 189 คน  ปริญญาเอก 283 คน  ตอ่จํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบั
การศกึษา 2,179 คน  คดิเป็นร้อยละ 21.66   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 



 - 22 -

จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. การประเมินหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ   
2. เน่ืองจากคณะมีการลงนามความร่วมมือกบั สอศ. ในการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาท่ีเช่ียวชาญด้าน 

การสอน ทําให้ต้องเปิดรับนกัศกึษาปริญญาโท แผน ข จํานวนมาก  เม่ือคดิคา่เฉล่ียแล้วทําให้ต่ํากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด 
คือ ร้อยละ 21.66 จากเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 30 
 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ควรมีการควบคมุ กํากบัให้มีการประเมินหลกัสตูรทกุหลกัสตูรอยา่งจริงจงั 
2. เม่ือโครงการความร่วมมือกบั สอศ. ในการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาสิน้สดุลง พร้อมกบัเกณฑ์ สกอ.  

ท่ีมีกฎเกณฑ์การเปิดสถานศกึษานอกท่ีตัง้ ทําให้ไม่สามารถเปิดรับนกัศกึษาระดบัปริญญาโทแผน ข นอกท่ีตัง้ได้ ซึง่จะ
ทําให้มีคา่เฉล่ียสงูขึน้จากเดมิและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.1–01  การเสนอหลกัการขอเปิดหลกัสตูรใหม่ 
เอกสารหมายเลช 2.1-02 การปรับปรุงหลกัสตูร 
เอกสารหมายเลข 2.1–03  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการวิชาการคณะ และภาควิชา  
เอกสารหมายเลข 2.1–04  จํานวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555  
เอกสารหมายเลข 2.1–05  ใบรับรองปริญญาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธาและ 

การศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) จากสํานกังานเลขาธิการครุุสภา 
เอกสารหมายเลข 2.1–06  คําสัง่แตง่ตัง้กรรมการจดัทําหลกัสตูรท่ีมีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   แปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1.คา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป  

 
สูตรการคาํนวณ : 

1. คํานวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก  =  

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

x 5 
 60 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด (รวมอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่) คน 121 

1.1 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน 2 
1.2 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเทา่ คน 40 
1.3 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ คน 79 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ ร้อยละ 48 ร้อยละ 65.29 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง  
  คณะมีอาจารย์ผู้สอนท่ีมีการพฒันาปรับวฒิุปริญญาเอกเพิ่มขึน้ทกุปี 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 



 - 24 -

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป  
 

สูตรการคาํนวณ : 
1. คํานวณคา่การเพิ่มขึน้ของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = 
 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาตราจารย์และศาสตราจารย์ 

x 100 
 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
30 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด (รวมอาจารย์ประจําท่ีลาศกึษาตอ่) คน 121 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ คน 66 
2. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 34 
3. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คน 20 
4. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ คน 1 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ร้อยละ ร้อยละ 24 ร้อยละ 17.36 2.89 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
1. อาจารย์มีภาระงานมากจงึทําให้ไม่สามารถมีเวลาทําผลงานทางวิชาการได้ 
2. อาจารย์ให้ความสําคญัในการขอตําแหน่งทางวิชาการน้อย 

 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการให้มากขึน้  
2. ควรสร้างความตระหนกัให้อาจารย์เห็นความสําคญัและประโยชน์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

  
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ทัง้ด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวดัผล และมีแผนการบริหารและพฒันา
บคุลากรสายสนบัสนนุท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
 

  1.1-06,  
2.4-01 ถึง 

2.4-06 

2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสาย
สนบัสนนุให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

   2.4-04, 
2.4-05 

3. มีสวสัดกิารเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี และสร้างขวญั กําลงัใจให้
คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุสามารถทํางานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 
 

  2.4-07  
ถึง  

2.4-09 
 

4. มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุนํา
ความรู้และทกัษะท่ีได้จากการพฒันามาใช้ในการจดัการเรียน 
การสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา ตลอดจน 
การปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

  2.4-10 
 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบคุลากรสาย
สนบัสนนุ และดแูลควบคมุให้คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนบัสนนุถือปฏิบตั ิ

   2.4-11,  
2.4-12 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

    

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร 
    และการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 3 
หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะได้ดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลยัตามมติ ก.บ.ม. เร่ือง กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
พฒันาคณาจารย์และบคุลากร (2.4-01)  ตามประกาศสภามหาวิทยาลยั เร่ือง โครงการสง่เสริมการเพิ่ม
จํานวนบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559  (2.4-02)   และตามมติ ก.บ.ม. เร่ือง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายสนบัสนุน
วิชาการ (2.4-03)  คณะได้กําหนดแผนพฒันาบคุลากรไว้ในแผนปฎิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  (1.1-06)   ซึ่งมีการจดัทําแผนการพฒันาบคุลากรและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของคณะ ปีการศึกษา 2555 แยกเป็นรายปี ทัง้ด้านวิชาการ คณุธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม รวม 19 โครงการ  (2.4-04) มีการสํารวจความต้องการในการเสนอผลงานเพ่ือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (2.4-05) มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในแผนอัตรากําลังระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ 2554-2557) (2.4-06) 

ข้อ 2 มีการดําเนินการตามแผนการพฒันาบคุลากรและมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด (2.4-04) 
(2.4-05) 

ข้อ 3 มหาวิทยาลยัมีการจดัสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ การบริการตรวจสขุภาพประจําปี  การทํา
ประกันภยัสขุภาพกลุ่ม ประกันภยัอุบตัิเหตกุลุ่ม (2.4-07)  การยกย่องและให้รางวลัผู้ปฎิบตัิงานดีเด่น  
(2.4-08)  มีการส่งเสริมสนบัสนนุบคุลากรให้ได้รับการพฒันา ซึ่งในปีการศกึษา 2555  มีอาจารย์ลา
ศกึษาตอ่จํานวน 7 คน  นอกจากนี ้คณะยงัมีการจดัทํากิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เม่ือวนัท่ี 21 
มิถนุายน 2555 (2.4/-09)  เพ่ือพฒันาภมิูทศัน์และบรรยากาศทางวิชาการให้บคุลากรมีคณุภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความสขุในการทํางาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบคุลากรและนกัศกึษาของคณะ
เป็นอยา่งดี   

ข้อ 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุนําความรู้และทกัษะท่ีได้จากการพฒันามา
ใช้ในการปฏิบตังิาน โดยให้บคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมต้องรายงานผลหลงัจากกลบัมาปฏิบตัิงานปกต ิ
(2.4-10)  

ข้อ 5 มีการดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ด้วยจรรยาบรรณของบคุลากร พ.ศ. 2552 (2.4-11)  โดย
มีคณะกรรมการกํากบัดแูลจรรยาบรรณบคุลากรของมหาวิทยาลยั เป็นผู้ กํากบัดแูลและประเมินผลด้าน
จรรยาบรรณ (2.4-12)   

ข้อ 6 - 
ข้อ 7 - 

 
 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีการสนบัสนนุสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันาเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบตังิานและความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีแผนงานท่ีชดัเจนและปฏิบตัไิด้ 
 2.  มีการจดัสวสัดกิาร สร้างเสริมระบบการทํางานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้บคุลากรทํางานได้อยา่งมี
ความสขุ 
 3.  มีระบบการตดิตามให้บคุลากรนําความรู้และทกัษะมาปรับใช้กบัการทํางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
  การนําผลประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสาย 
สนบัสนนุ 
 
แนวทางการพัฒนา : 
  ควรมีการนําผลสรุปปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานมาเป็นแนวทางพิจารณาในการดําเนินการจดัทํา 
แผนครัง้ตอ่ไป 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2.4–01 มต ิก.บ.ม. มหาวทิยาลยัฯ ครัง้ท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 เร่ือง 
   กําหนดแนวทางการดําเนินงานพฒันาคณาจารย์และบคุลากร  
เอกสารหมายเลข 2.4-02  ประกาศสภามหาวิทยาลยัฯ เร่ือง โครงการสง่เสริมการเพิ่มจํานวนบคุลากรสาย 

วิชาการให้มีคณุวฒิุปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555-2559 

เอกสารหมายเลข 2.4-03  มต ิก.บ.ม. มจพ. ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนท่ี 16 มกราคม 2555 เร่ือง การกําหนด 
ตําแหน่งทางวิชาการของสายสนบัสนนุวิชาการ   

 เอกสารหมายเลข 2.4-04  แผนและผลการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 
วิชาการ ปีการศกึษา 2555 

 เอกสารหมายเลข 2.4-05 แผนและผลการสํารวจความต้องการในการเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทาง 
วิชาการ พ.ศ.2555-2560 

เอกสารหมายเลข 2.4–06  แผนอตัรากําลงัระยะ 4 ปี (2554-2557) 
เอกสารหมายเลข 2.4–07  โครงการตรวจสขุภาพประจําปี 2555 และโครงการประกนัชีวิตและสขุภาพกลุม่ 
เอกสารหมายเลข 2.4–08  ประกาศรายช่ือผู้ปฏิบตังิานดีเดน่ ประจําปี 2555 
เอกสารหมายเลข 2.4–09  โครงการกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2555 
เอกสารหมายเลข 2.4-10  รายงานผลหลงัจากการเข้าร่วมประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิดร.ปณิตา และ 
    รายงานผลหลงัการฝึกอบรมของ นางสาวศริิพร  ยางสวย 
เอกสารหมายเลข 2.4-11   คูมื่อจรรยาบรรณบคุลากร มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เอกสารหมายเลข 2.4-12 รายงานผลการดําเนินการด้านจรรยาบรรณของบคุลากร ปีงบประมาณ 2555 
   รอบ 9 เดือน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้ 
    ในอตัราไม่สงูกวา่ 8 FTES ตอ่เคร่ือง 

   2.5-01 

2. มีการบริการห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นกัศกึษาทกุ 
ปีการศกึษา 

 
 

  2.5-02 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนและ
การพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร 
อปุกรณ์การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 
 

  2.5-03 

4. มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อยา่งน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

 
 
 

   

5. มีระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่งน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 

  2.5-04, 
2.5-05, 
2.5-06, 
2.5-07 

6. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทกุข้อไม่ต่ํากวา่ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

   2.5-02, 
3.1-10 

7. มีการนําผลการประเมินคณุภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการ 
พฒันาการจดับริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของ
ผู้ รับบริการ 

   2.5-08, 
3.1-10 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ทัง้หมด (ไม่ต้องปรับคา่เป็นปริญญาตรี) FTES 1,214.02 
2. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีใช้ เคร่ือง 1,029 
3. สดัสว่นจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่จํานวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีมี
การจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีใช้ 

FTES : 
เคร่ือง 

1.17 

4. ผลการประเมินคณุภาพของบริการท่ีจดัให้นกัศกึษา   
4.1 บริการห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้อ่ืนผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ คา่เฉล่ีย 4.08 
4.2 บริการด้านกายภาพ คา่เฉล่ีย 3.61 
4.3 บริการสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น คา่เฉล่ีย 3.61 
4.4 ระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยั คา่เฉล่ีย 3.52 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 

 
คณะมีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน จํานวน 1,029 เคร่ือง (ในห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิการ จํานวน 358 เคร่ือง  Notebook ท่ีลงทะเบียน WIFI จํานวน 671 เคร่ือง) แยกเป็น
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 253 เคร่ือง  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 553 เคร่ือง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
13 เคร่ือง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 56 เคร่ือง ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 30 เคร่ือง  ภาควิชา
บริหารเทคนิคศึกษา 64 เคร่ือง และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 60 เคร่ือง  ซึ่งเป็นจํานวนท่ี
เพียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษาในสดัสว่น 1.17 คนตอ่เคร่ือง (2.5-01) 

ข้อ 2 มหาวิทยาลยัได้รวมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ท่ีสํานักหอสมดุกลาง 
อาคารนวมินทรราชินี เพ่ือให้นกัศกึษาและบคุลากรได้ใช้บริการอยา่งทัว่ถึง โดยสํานกัหอสมดุกลางมีการ
จดัโครงการการใช้บริการห้องสมดุอตัโนมตัิและการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย  เพ่ือเป็นการศกึษา
และเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตท่ีเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถเลือกหวัข้อ
บรรยายและฝึกอบรมได้ตามวัน เวลาท่ีสะดวก  ซึ่งมีการรประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการใน
ภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 4.08 อยูใ่นระดบัดี (2.5-02) 

ข้อ 3 มีการจดัการดแูล ทําความสะอาด บํารุงรักษาและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา
ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (2.5-03) และติดตัง้จดุเช่ือมตอ่เครือข่ายไร้สาย (Wireless) ตามจดุ
ตา่ง ๆ ภายในอาคาร   

ข้อ 4 มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น ได้แก่ 
- ด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ได้แก่ ระบบการรับสมคัรนกัศกึษาทาง  
  อินเตอร์เน็ต ประกาศผลสอบคดัเลือกทางอินเตอร์เน็ต ลงทะเบียนออนไลน์ เช็คยอดจํานวนนกัศกึษาท่ี 
  ลงทะเบียนในแตล่ะรายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพิ่ม ดตูารางสอนและตารางสอบออนไลน์  
- ด้านการบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล โดยมหาวทิยาลยัจดัให้มีการทําประกนัอบุตัเิหตใุห้ 
  นกัศกึษาทกุคน และมีงานอนามยัของมหาวิทยาลยัเปิดให้บริการแก่นกัศกึษาและบคุลากร  
- มีร้านค้าจําหน่ายอาหารและเคร่ืองเขียนภายในคณะ  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 5 มีการดแูลบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเร่ืองประปา ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ ห้องนํา้

ให้อยุใ่นสภาพใช้งานได้ (2.5-04, 2.5-05)  มีระบบและติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณจดุตา่ง ๆ 
ภายในอาคาร (2.5-06) มีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัในคณะ  โดยกําหนดเวลาเปิด-ปิด
อาคาร และจดัทําบตัรผา่นประตเูข้าออกอตัโนมตั ิ(2.5-07)   

ข้อ 6 มีการประเมินความพงึพอใจในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ (3.1-10) 
- ห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อยูท่ี่ 4.08 (มจพ.)  (2.5-02) page 24 
- ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อปุกรณ์การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตไร้สาย อยูท่ี่ 3.63   
- ด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ สภาพแวดล้อม บริการจดัจําหน่ายอาหาร 
  อยูท่ี่ 3.66 
- ระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยั รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั อยูท่ี่ 3.52 

ข้อ 7 มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองห้องสมดุ มจพ. (2.5-08)   ในสว่นของคณะนําผล
ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่ามาปรับปรุงทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (3.1-10) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :    สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษาในสดัสว่น 1.17 คน 
ตอ่เคร่ือง 

2.  มีการบํารุงรักษา ซอ่มแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร และปรับปรุงสภาพแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง  
4.  มีการจดัการและปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค เช่น ห้องนํา้ ประปา ทอ่สขุาภิบาลอยา่งอยา่งตอ่เน่ือง 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.5-01  ข้อมลูจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ทัง้หมด (FTES) ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 2.5-02  บนัทกึข้อความสํานกัหอสมดุกลาง ท่ี สหก. 183/2556 เร่ือง ขอสง่ผลคะแนนการ  
   ประเมินความพงึพอใจตอ่การให้บริการสํานกัหอสมดุกลาง  
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เอกสารหมายเลข 2.5-03  โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
เอกสารหมายเลข 2.5-04  โครงการปรับปรุงห้องนํา้ อาคาร 52 
เอกสารหมายเลข 2.5-05  บนัทกึขออนมุตัซิอ่มทอ่ประปาและสขุาภิบาล 
เอกสารหมายเลข 2.5-06  รูปภาพสถานท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิ 
เอกสารหมายเลข 2.5-07  ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภยัในคณะ 
เอกสารหมายเลข 2.5-08 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุกลาง ครัง้ท่ี 4/2556  
   วนัท่ี 24 เมษายน 2556  หน้า 4 ระเบียบวาระท่ี 4     
เอกสารหมายเลข 3.1-10  แบบประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการ 
   นกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ปีการศกึษา 2555 



 - 34 -

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินการ
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัทกุหลกัสตูร 

   2.1-01, 
2.1-02 

2. ทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบั 
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

 
 

   

3. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวจิยั 

 
 

  2.6-02, 
2.6-03 

4. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงาน
หรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทกุหลกัสตูร 

 
 

  2.6-04 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการ
จดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

  2.6-05, 
2.6-06 

6. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาค
การศกึษา โดยผลการประเมินความพงึพอใจแตล่ะรายวิชาต้อง 
ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

  
 

  

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทกุรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

  
 

  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบัท่ีเปิดสอน หลกัสตูร 21 
2. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

หลกัสตูร 21 

3. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจาก 
การทําวิจยั 

หลกัสตูร 21 

4. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียน 
การสอน 

หลกัสตูร 9 

5. จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนทัง้หมด รายวิชา 1/2555  มี 277 วิชา 
2/2555 มี 266 วิชา 

6. จํานวนรายวิชาท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาตามท่ีกําหนดในกรอบ TQF รายวิชา 214 
7. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน รายวิชา มีปัญหาเก่ียวกบัระบบ 

8. จํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน 3.51 ขึน้ไป รายวิชา มีปัญหาเก่ียวกบัระบบ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีคณะกรรมการวิชาการคณะและกรรมการวิชาการของภาควิชา (2.1-03) ควบคมุ ดแูลและพิจารณา

กรอบและแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ข้อ 2 ผู้สอนได้สง่รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของ มคอ.3 แตย่งัไม่ครบทกุ

รายวิชาท่ีเปิดสอน 
ข้อ 3 ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการวิจยั เช่น 

ฝึกภาคสนามท่ีเขาใหญ่ ในรายวิชา 020313601 และ 237330 Fiele Surveying (2.6-01) และนํา
นกัศกึษาไปดงูานเก่ียวกบัระบบการผลติหุน่ยนต์อตุสาหกรรมจริง  เพ่ือประกอบการเรียนวิชา 213360 
(2.6-02) เป็นต้น 

ข้อ 4 มีการเชิญบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้และประสบการณ์เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุ 
หลกัสตูรในรูปแบบของอาจารย์พิเศษ (2.6-03) 

 ข้อ 5 มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
ซึง่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโททกุคนท่ีอยูปี่สดุท้ายต้องทําภาคนิพนธ์ในการลงมือทํา 
Project และ Thesis / Special Problem  ท่ีต้องนําเอาความรู้ท่ีเรียนมาทัง้หมดประยกุต์ใช้ในการทํา 
ภาคนิพนธ์ดงักลา่ว  นอกจากนี ้ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล ยงัได้จดัสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิค 
การดําเนินงานวิจยัในสาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา” เม่ือวนัท่ี 8-10 มีนาคม 2556 ณ  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
คุ้มพญารีสอร์ท จ.สมทุรสงคราม เพ่ือให้นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอน 
เทคนิคศกึษา ได้นําประสบการณ์ตา่ง ๆ แนวทาง  และคําแนะนําท่ีได้รับจากศษิย์เก่าท่ีเชิญมาถ่ายทอด 
ประสบการณ์แก่ศกึษาท่ีกําลงัดําเนินงานวิจยั (2.6-04)  และโครงการสมัมนาวิชาการ  เร่ือง  “e-Book &   
e-Magazine on Tablets”  ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555    เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษา  คณาจารย์   นกั 
เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ผู้ผลติส่ือด้านการศกึษา นกัพฒันาแอพลเิคชัน่ได้ทราบแนวทางการทําวิจยับน 
ส่ือดจิิตอลสมยัใหม่ ทราบแนวโน้มการใช้งานหนงัสือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์บนอปุกรณ์ Tablets การแนะนํา 
เคร่ืองมือสําหรับสร้าง e-Book และ e-Magazine (2.6-05) 

ข้อ 6 มหาวิทยาลยักําหนดให้ใช้ระบบสง่เกรดและประเมินผลผู้สอนทางออนไลน์ แตเ่น่ืองจากอยูใ่นชว่งทดลอง
ใช้จงึมีปัญหาเก่ียวกบัรายวชิาท่ีลงทะเบียน จงึทําให้เกรดของนกัศกึษาไม่แสดงผลและการประเมินผล
ผู้สอนทําได้ไม่ครบทกุรายวิชา  

ข้อ 7 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 3 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและภาควิชา รับผิดชอบกํากบั ควบคมุ ดแูลการจดัทําหลกัสตูรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  ในการจดัทําหลกัสตูรมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการ 

3.  ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการ 
วิจยั 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ระบบสง่เกรดและประเมินผลผู้สอนออนไลน์ยงัมีปัญหาในการใช้งานอยู ่เน่ืองจากอยูใ่นชว่งทดลองใช้ 
 
แนวทางการพัฒนา : 

นําปัญหาท่ีพบในการใช้งานสง่เกรดและประเมินผลผู้สอนออนไลน์มาปรับปรุงการดําเนินงาน 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.1–03 คณะกรรมการวชิาการคณะและภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.6–01 โครงการฝึกภาคสนามท่ีเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในรายวชิา  

020313601 Field Surveying และวิชา 237330 Field Surveying   
เอกสารหมายเลข 2.6–02  บนัทกึขออนมุตันํิานกัศกึษาไปดงูานท่ี บริษัท Greatertech จํากดั วิฃา 213360 
   Industrial Robotics 
เอกสารหมายเลข 2.6–03  หนงัสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
เอกสารหมายเลข 2.6–04 โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง เทคนิคการดําเนินงานวิจยัในสาขาวิชาวจิยัและ 
   พฒันาการสอนเทคนิคศกึษา ของภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
เอกสารหมายเลข 2.6–05  โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “e-Book & e-Magazine on Tablets” 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินการ
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บณัฑิตอยา่งน้อยสําหรับทกุหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี ทกุรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของ
หลกัสตูร 

    

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการ
เรียนการสอน การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สง่เสริมทกัษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

    

3. มีการสง่เสริมสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ด้านบคุลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุลกัษณะของ
บณัฑิต 

   1.1-03 

4. มีระบบและกลไกการสง่เสริมให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชมุวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชมุระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชมุ
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

   2.7-01, 

2.7-02 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศกึษาระดบั 
ปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษาท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน 

   2.8-02, 

2.8-03, 

 

6. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการประยกุต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ* 

   สมศ.6.1-01, 

สมศ.6.1-02 

*เกณฑ์มาตฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทัว่ไป และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม่ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีการ 
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน 
วิชาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตแตย่งัไม่ครบ 

ทกุหลกัสตูร 
ข้อ 2 - 
ข้อ 3 มีการสง่เสริมสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ด้านบคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอือ้

ตอ่การพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต ได้แก่ โครงการจดัหางบประมาณและสิง่สนบัสนนุในการ
สร้างผลงานนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ของนกัศกึษาในแผนพฒันาการศกึษาของคณะ (1.1-03) 

ข้อ 4 มีระบบและกลไกสง่เสริมนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชมุวิชาการ   โดยคณะได้ปฏิบตัติาม 
ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (2.7-01)  ซึง่คณะได้จดักิจกรรม 
การประชมุวิชาการครุศาสตร์ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 5 (2.7-02)   เพ่ือเป็นเวทีให้นกัศกึษาได้นําเสนอ 
ผลงานวิจยั และผู้สอนได้สนบัสนนุให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงาน 
ท่ีตรงกบัหวัข้อเร่ืองท่ีสอน 

ข้อ 5 มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
ดงันี ้
1. โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2555  (2.8-02) 
2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2555  (2.8-03) 

ข้อ 6 มีการสนบัสนนุสง่เสริมการประยกุต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหนว่ยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ* 
(สมศ. 6.1-01, สมศ.6.1-02) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตาม
คณุลกัษณะของบณัฑิต 

ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 3 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
มีการสง่เสริมสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ด้านบคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03 แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 2.7–01 ข้อบงัคบั มจพ. วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2.7–02 การประชมุวิชาการครุศาสตร์ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 5 
เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวนัไหว้ครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.6–01 รายช่ือผลงานวจิยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.6–02 หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดพฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศกึษา
ท่ีต้องการสง่เสริมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   2.8-01 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรม
สําหรับนกัศกึษาท่ีต้องการสง่เสริมตามข้อ 1 ไปยงัผู้บริหาร 
คณาจารย์ นกัศกึษาและผู้ เก่ียวข้องทราบอยา่งทัว่ถึงทัง้สว่นงาน 

   2.8-01 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรมด้าน
คณุธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยระบตุวับง่ชีแ้ละ
เป้าหมายวดัความสําเร็จ 

   2.8-02, 

2.8-03 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของนกัศกึษาตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลเุป้าหมายอยา่งน้อยร้อยละ 90 ของตวับง่ชี ้

   2.8-04 

5. มีนกัศกึษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศกึษาได้รับการยกยอ่ง
ชมเชย ประกาศเกียรตคิณุด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดบัชาต ิ

 

 

  2.8-05 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 3 
ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

2. จํานวนตวับง่ชีท้ัง้หมดของโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันา
พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

ตวับง่ชี ้ 4 

3. จํานวนตวับง่ชีข้องโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรมด้าน
คณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษาท่ีบรรลเุป้าหมาย 

ตวับง่ชี ้ 4 

4. ร้อยละของตวับง่ชีข้องโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรม
ด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษาท่ีบรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 100 

5. จํานวนนกัศกึษาท่ีได้รับการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรตคิณุด้าน
คณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาต ิ

คน 1 

6. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศกึษาท่ีได้รับการยกยอ่งชมเชย ประกาศ
เกียรตคิณุด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาต ิ

กิจกรรม 1 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มหาวิทยาลยัมีการกําหนดพฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศกึษาไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยจดัทําประกาศ เร่ือง การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ เพ่ือให้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกนั (2.8-01) 

ข้อ 2 มีการแจ้งเวียนประกาศ เร่ือง การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ไปยงัผู้บริหารและบคุลากรภายในคณะทาง e-doc  รวมทัง้มีการประกาศขึน้
เว็บไซต์คณะ  

ข้อ 3 โครงการหรือกิจกรรมท่ีสง่เสริมด้านคณุธรรม จริยธรรมสําหรับนกัศกึษา พร้อมทัง้ระบตุวับง่ชีแ้ละ
เป้าหมายวดัความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมไว้โครงการละ 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
1. โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2555  (2.8-02) 
2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2555  (2.8-03) 

ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายท่ีกําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายทกุตวัชีว้ดัในแตล่ะโครงการและนําเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาเพ่ือสรุปปัญหา 
อปุสรรค พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการจดัโครงการครัง้ตอ่ไป (2.8-04) 

ข้อ 5 จ.ส.ต.ธนกฤต  เขียวสวาท นกัศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ได้รับการยกยอ่ง
เชิดชเูกียรตวิา่เป็น “พลเมืองดี” ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอบุตัเิหตทุางถนนจนปลอดภยั จาก
กระทรวงมหาดไทย และกรมการขนสง่ทหารบก (2.8-05) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ให้กบันกัศกึษา 

ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีการจดัโครงการ/กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมสําหรับนกัศกึษาเป็นประจําทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทกุโครงการ และบรรลผุลตามตวับง่ชีท่ี้กําหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.8–01  ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง การสง่เสริม 
   คณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา มจพ. ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2554  
เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการไหว้ครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 2.8-04 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 
   18 กรกฎาคม 2555 
เอกสารหมายเลข 2.8-05 ประกาศเกียรตคิณุยกยอ่งบคุคลผู้กระทําความดีของ จ.ส.ต.ธนกฤต เขียวสวาท 
   นกัศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงคา่ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5 ค่าร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
100 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  = 
 จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 100 
 จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

หมายเหตุ 
ไม่นับรวมบณัฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ ท่ีศึกษาต่อใน

ระดบับณัฑิตศกึษา ผู้อปุสมบท และผู้ ท่ีเกณฑ์ทหาร (หกัออกทัง้ตวัตัง้และตวัหาร) 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 5 
100 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศกึษาทัง้หมด (ปีการศกึษา 2554) คน 273 
2. จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทํา คน 270 
3. จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทําท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษาหรือ
มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยูแ่ล้ว 

คน 96 

3.1 จํานวนบณัฑิตท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม ่ คน 11 
3.2 จํานวนบณัฑิตท่ีเปล่ียนงานใหม่ คน 85 
3.3 จํานวนบณัฑิตท่ีศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา คน - 
4. จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทําท่ีไม่มีงานทํา หรือไม่มี
กิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยูแ่ล้วก่อนเข้าศกึษา 

คน 174 

4.1 จํานวนบณัฑิตท่ีได้งานทํา คน 125 
4.2 จํานวนบณัฑิตท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจํา คน 5 
4.3 จํานวนบณัฑิตท่ีศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา คน 10 
4.4 จํานวนบณัฑิตท่ียงัไม่มีงานทํา คน 34 
6. ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 86.35 
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ผลการดาํเนินงาน 
 การสํารวจภาวะการหางานทําของผู้ สําเร็จการศกึษาท่ีใช้ในการประเมินครัง้นี ้เป็นการสํารวจการได้งานทําของ
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี รุ่นปีการศกึษา 2554 โดยสํารวจระหว่างวนัท่ี 1-30 กนัยายน 2555 ซึง่เป็นช่วงเวลา
การขึน้ทะเบียนเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร โดยให้ผู้ สําเร็จการศกึษาตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําผ่าน
ระบบเครือขา่ย Internet และให้ผู้ สําเร็จการศกึษาปรับปรุงข้อมลูอีกครัง้หนึง่ในระหวา่งวนัท่ี 1-31 มกราคม 2556  

บณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  =      85+125+5      x 100  =  86.3454  
              85+125+5+ 34 
คะแนนท่ีได้   =    86.35 x 5   =    4.32 
                          100 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.35 4.32 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีมีจํานวนสงู ซึง่แสดงออกถึงช่ือเสียงของ
คณะท่ีเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การสนบัสนนุสง่เสริมให้บณัฑิตได้งานทําครบ 100% ภายใน 1 ปีหลงัจบการศกึษา หรือมีงานรองรับก่อนจบ
การศกึษา  
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรแสวงหาความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกในการรับนกัศกึษาเข้าฝึกงาน     เพ่ือฝึกประสบการณ์เม่ือจบ
การศกึษาแล้วจะได้เข้าทํางานได้ทนัที 

 
รายการเอกสารอ้างองิ 

เอกสารหมายเลข สมศ.1–01 ตารางสรุปข้อมลูภาวะการหางานทําของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  
  รุ่นปีการศกึษา 2554 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 2    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  คา่เฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
สูตรการคาํนวณ  : 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต  

จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาทัง้หมด คน 944 

1.1 ระดบัปริญญาตรี คน 273 
1.2 ระดบัปริญญาโท คน 642 
1.3 ระดบัปริญญาเอก คน 29 

2. จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมิน คน 329 
2.1 ระดบัปริญญาตรี คน 112 
2.2 ระดบัปริญญาโท คน 204 
2.3 ระดบัปริญญาเอก คน 13 

3. คา่เฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต คา่เฉล่ีย 4.17 
3.1 ระดบัปริญญาตรี คา่เฉล่ีย 4.08 
3.2 ระดบัปริญญาโท คา่เฉล่ีย 4.20 
3.3 ระดบัปริญญาเอก คา่เฉล่ีย 4.44 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

คา่เฉล่ีย คา่เฉล่ีย 4.00 คา่เฉล่ีย 4.17 4.17 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.2–01   บนัทกึข้อความจากกองแผนงาน ท่ี กผ.166/2556 ลงวนัท่ี 7 มิถนุายน 2556 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงค่าร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่าร้อยละของผลงานของ
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 25 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

x 100 จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 5 
25 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท (ปีการศกึษา 2555) คน 286 
2. ผลงานวจิัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
การตีพมิพ์ (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง 77 

2.1 มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ (0.25) เร่ือง - 
2.2 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิ
     (Proceeding)  (0.5) 

เร่ือง 61 

2.3 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ
(Proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาต ิ (0.75) 

เร่ือง 16 

2.4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ เร่ือง - 
3. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เผยแพร่  
    (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง - 

3.1 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  (0.125) เร่ือง - 
3.2 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  (0.25) เร่ือง - 
3.3 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (เป็นโครงการ 
      ร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน)  (0.5) 

เร่ือง - 

3.4 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัระดบัภมิูภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพร่ 
      เฉพาะในกลุม่อาเซียน โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นบัรวม 
      ประเทศไทยด้วย)   (0.75) 

เร่ือง - 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
3.5 ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ(เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับ 
      ทกุประเทศ โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุม่อาเซียน) (1.0) 

เร่ือง - 

4. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วง

นํา้หนกั 

42.50 

5. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 14.86 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 14.86 2.97 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย   ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคณะมีการจดัการประชมุ
วิชาการระดบัชาต ิและมีวารสารวิชาการของคณะรองรับ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

 มีจํานวนนกัศกึษา แผน ข มากกวา่ แผน ก 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรสง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษา แผน ข นําเสนอผลงานวิจยั (จากวิชา Special Problem) ในท่ีประชมุ 
วิชาการให้มากขึน้ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.3–01  รายช่ือนกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้มีการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน 
 ปี 2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อจํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยกําหนดให้คะแนน
เตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 50 

สูตรการคาํนวณ  : 
1. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ = 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 5 
50 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการ
ดาํเนินงาน 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด (ปีการศกึษา 2555) คน 29 
2. จาํนวนผลงานวจิัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพมิพ์

หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 
เร่ือง 51 

2.1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาต/ิ 
     ระดบันานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI (0.25) 

เร่ือง 36 

2.2 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ 
      ของ สมศ. (0.50) 

เร่ือง 11 

2.3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของ สมศ. (0.75)  

เร่ือง - 

2.4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลู 
      การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journa Rank:  
      www.scimagojr.com) หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดบั 
     นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ Scopus  (1.0) 

เร่ือง 4 

3. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร่  
    (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง  

3.1 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  (0.125) เร่ือง  
3.2 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  (0.25) เร่ือง  
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3.3 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (เป็นโครงการ 
      ร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน)  (0.5) 

เร่ือง  

3.4 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัระดบัภมิูภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพร่ 
      เฉพาะในกลุม่อาเซียน โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นบัรวม 
      ประเทศไทยด้วย)   (0.75) 

เร่ือง  

3.5 ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ(เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับ 
      ทกุประเทศ โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุม่อาเซียน) (1.0) 

เร่ือง  

4. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรรือเผยแพร่ 

ผลงานถ่วง
นํา้หนกั 

18.50 

5. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 63.79 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ร้อยละ 50 ร้อยละ 63.79  5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. หลกัสตูรปริญญาเอกในคณะสว่นใหญ่จะต้องให้นกัศกึษานําผลงานวิจยัตีพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 2 ฉบบั ซึง่ 
มากกวา่เกณฑ์มาตรฐานของบณัฑิตวิทยาลยัท่ีกําหนดไว้อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2. มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยการจดัประชมุวชิาการ 
ระดบัชาต ิซึง่ปีนีจ้ดัเป็นครัง้ท่ี 5 และวารสารวชิาการของคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

 - 
แนวทางการพฒันา : 

 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.4–01   รายช่ือนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้มีการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน  
      ปี 2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ดชันีคณุภาพอาจารย์ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 
เทา่กบัดชันีคณุภาพอาจารย์เป็น 6 ขึน้ไป 

สูตรการคาํนวณ  :  
1. คํานวณดชันีคณุภาพอาจารย์ 

ดชันีคณุภาพอาจารย์ = 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของอาจารย์ประจํา 

 
อาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงคา่ดชันีคณุภาพอาจารย์ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ดชันีคณุภาพอาจารย์ 

X 5 
6 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

1. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด จําแนกตามวฒิุการศกึษา และตําแหน่งทางวิชาการ (หน่วย : คน) 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ตาํแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 2 28 36 66 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 10 24 34 
รองศาสตราจารย์ 0 2 18 20 
ศาสตราจารย์ 0 0 1 1 

รวม 2 40 79 121 
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย์  4.74 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ดชันีคณุภาพอาจารย์    =   574     =   4.74 
                                       121 
 
คะแนนท่ีได้       =    4.74 x 5    =     3.95 
                           6   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การพฒันาคณาจารย์ คะแนน 4 คะแนน 4.74 3.95 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 คณะมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้อาจารย์ได้รับการพฒันา ไมว่า่การเพิ่มพนูความรู้ สนบัสนนุงบประมาณในการ
ทําวิจยั การไปเสนอผลงานในประเทศและตา่งประเทศ สนบัสนนุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ตา่ง ๆ โดยในปีนีมี้อาจารย์ท่ีมี
คณุวฒิุและตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้มากกวา่ปีท่ีแล้ว  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 อาจารย์ยงัไม่สนใจและให้ความสําคญักบัการทําผลงานวิชาการมากนกั 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์เร่งทําผลงานวิชาการตามระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการให้ตรงเวลา 
  
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.14–01 รายละเอียดคณุวฒิุและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  

อ้างองิ 

หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการจดับริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นกัศกึษา 

   3.1-01, 

3.1-02, 

3.1-03 

2. มีการจดับริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา    3.1-04,  

3.1-05 

3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพ
แก่นกัศกึษา 

   3.1-06,  

3.1-07 

4. มีการจดับริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า     

5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า    3.1-08 

6. มีผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทกุข้อ 
ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   3.1-09 

7. มีการนําผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลู
ในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความต้องการของนกัศกึษา 

   3.1-10 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. ผลการประเมินคณุภาพของการจดับริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกัศกึษา 

คา่เฉล่ีย 3.68 

2. ผลการประเมินคณุภาพของการจดับริการข้อมลูขา่สารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
นกัศกึษา  

คา่เฉล่ีย 3.56 

3. ผลการประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวชิาชีพแก่นกัศกึษา 

คา่เฉล่ีย 3.63 

ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนกัศกึษาทกุชัน้ปี (3.1-01) มีการจดัโครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม่ทกุปีการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง (3.1-02) เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับรู้ข้อมลูตา่ง ๆ ของคณะ ได้แก่ 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน การขอรับทนุการศกึษา สถานท่ีตัง้ของภาควิชาและสโมสรนกัศกึษาท่ีนกัศกึษา
ต้องไปตดิตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้การประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีนกัศกึษามีสว่นเก่ียวข้อง และเม่ือ
ใกล้จะจบการศกึษาจะมีการจดัโครงการปัจฉิมนิเทศ (3.1-03) เพ่ือให้ได้รับความรู้และวิธีปฏิบตัติวัท่ี
ถกูต้องในการสมคัรงาน โดยเชิญศษิย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จหรือเป็นเจ้าของกิจการมาร่วมเสวนาและ
ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานให้แก่นกัศกึษา  

ข้อ 2 มีการประกาศข้อมลูขา่วสารทางเว็บไซต์คณะ (3.1-04) สถานีวิทย ุ K-Radio (3.1-05) และประกาศตดิ
บอร์ด ได้แก่ ประกาศให้ทนุการศกึษา ทนุวิจยั ประกาศรับสมคัรงาน ประชาสมัพนัธ์การจดัประชมุทาง
วิชาการ และกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะ  

ข้อ 3 มีการสง่นกัศกึษาเข้าฝึกงานจริงในสถานประกอบการระหว่างปิดภาคเรียน นําศกึษาไปศกึษาดงูานจริง
ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ีเรียน (3.1-06)  และมีการจดัสมัมนาทางวิชาการ  เพ่ือให้
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจได้รับความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลงั
สําหรับแหล่งจ่ายพลงังานทางเลือก (3.1-07)  ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี  
ไทย-ฝร่ังเศส วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

ข้อ 4 มีการประกาศข้อมลูขา่วสารทางเว็บไซต์คณะ และเว็บไซต์ภาควิชา เช่น ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล  
www.tm.kmutnb.ac.th  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า www.te.kmutnb.ac.th ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  http://ced.kmutnb.ac.th  และเว็บไซต์
สมาคมศษิย์เก่าครุศาสตร์อตุสาหกรรม http://www.teakmutnb.org  รวมถึงการตดิประกาศบนบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

ข้อ 5 ภาควิชาครุศาสตร์โยธามีการจดัสมัมนาทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธา มีการจดับรรยายให้ความรู้
กบับคุคลทัว่ไป นกัศกึษาปัจจบุนัและศษิย์เก่าอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ โครงการจดัสมัมนาทางวิชาการเร่ือง 
วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม่ ซึง่จดัให้กบันกัศกึษาตลอดทัง้ปีและดําเนินการมาอยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุปี โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศกึษา (3.1-08) 

ข้อ 6 มีการประเมินผลการจดับริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกัศกึษา มีคา่เฉล่ีย 
3.68  ด้านการบริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาและศษิยเก่ามีคา่เฉล่ีย 3.56   ด้านการ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่ามีคา่เฉล่ีย 3.63  
(3.1-09) 

ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาการจดับริการท่ีสนอง
ความต้องการของนกัศกึษา ซึง่ในปีการศกึษา 2555 ได้นําผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและ
ศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการในด้านตา่ง ๆ เม่ือปีการศกึษา 2554 มาปรับปรุงพฒันาในท่ีประชมุคณะ 
กรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2555   (3.1-10) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลู
ขา่วสาร 

ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1. มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่นกัศกึษาก่อนเข้าศกึษาในด้านงานทะเบียน การขอทนุการศกึษา และการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา รวมถึงเม่ือใกล้จบการศกึษาก็จะมีการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการสมคัรงาน
และการทํางานแก่นกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายโดยศษิย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 2.  มีชอ่งทางการให้บริการข้อมลูขา่วสารแก่นกัศกึษาปัจจบุนัและศษิย์เก่า 
 3.  มีกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่าซึง่จดัเป็นประจําทกุปี 
อยา่งตอ่เน่ือง  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 3.1-01 คําสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1-02 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1-03 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1-04 เว็บไซต์คณะ   http://www.fte.kmutnb.ac.th   
เอกสารหมายเลข 3.1-05  สถานีวิทย ุK-Radio  http://k-radio.kmutnb.ac.th/ 
เอกสารหมายเลข 3.1-06  หนงัสือขออนมุตันํิานกัศกึษาสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ไปศกึษาดงูานเก่ียวกบั 
   ระบบหุน่ยนต์อตุสาหกรรม ณ บริษัท Greatertech จงัหวดัปทมุธานี 
เอกสารหมายเลข 3.1-07 โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์กําลงัสําหรับอปุกรณ์ 
   สะสมพลงังานไฟฟ้าและแหลง่จ่ายพลงังานทางเลือก”   

 เอกสารหมายเลข 3.1-08  โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม ่
    ประจําภาคเรียนท่ี 2/2555  

เอกสารหมายเลข 3.1-09  แบบประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการ 
   นกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ปีการศกึษา 2554  
เอกสารหมายเลข 3.1-10  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2555   
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. สว่นงานจดัทําแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาท่ีสง่เสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

    ทกุด้าน 

 
 

  1.1-06, 
3.2-01 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคณุภาพการศกึษาแก่
นกัศกึษา 

   3.1-02 

3. มีการสง่เสริมให้นกัศกึษานําความรู้ด้านการประกนัคณุภาพไปใช้
ในการจดักิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนกัศกึษาอยา่งน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งน้อย 2 ประเภทสําหรับระดบั
บณัฑิตศกึษา ได้แก่ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 

 
 
 
 

  3.2-02, 
ถึง 

3.2-15 

4. มีการสนบัสนนุให้นกัศกึษาสร้างเครือขา่ยพฒันาคณุภาพภายใน
มหาวิทยาลยัหรือระหวา่งมหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

   3.2-16 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานกัศกึษา 

 
 

  3.2-01 ถึง 
3.2-10 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั
กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศกึษา 

 
 

  3.1-10, 
3.1-11 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีการจดัทําแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (1.1-06)  หน้า 13-21  ในประเดน็
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  เป้าประสงค์ท่ี 2.1 นกัศกึษามีความรู้ ทกัษะ วชิาการและ
วิชาชีพ มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของคณะ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โดยกําหนดกลยทุธ์และตวัชีว้ดัไว้ครบทกุด้าน  นอกจากนีย้งัมีการกําหนดแผนกิจกรรม 
สโมสรนกัศกึษาคณะ ประจําปีการศกึษา 2555  เพ่ือวางแผนการใช้จา่ยเงินในสว่นตา่ง ๆ  (3.2-01)              

ข้อ 2 คณะมีการจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (3.1-02 ) โดยมีการให้ข้อมลูในด้านการ
เรียนการสอน กิจกรรมนกัศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา  

ข้อ 3 มีการสง่เสริมให้นกัศกึษาดําเนินการจดัทําโครงการหรือกิจกรรมตาม PDCA แยกเป็นระดบัปริญญาตรี 
และระดบับณัฑิตศกึษา ได้แก่ 
         - ระดบัปริญญาตรี  

  1) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ 1) โครงการเลือกตัง้คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2556 (3.2-02) โครงการเรียน
เสริมวิชาฟิสกิส์ (3.2-03)  โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง (3.2-04) 

  2) กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ  ได้แก่   1) โครงการสานสมัพนัธ์ครุศาสตร์อตุสาหกรรม   
(3.2-05)  2) โครงการครุศาสตร์ฯ คพั ต้านยาเสพตดิ 2012  (3.2-06)   3) โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี 
(3.2-07)   4) โครงการแขง่ขนักีฬาส่ีเทียน ครัง้ท่ี 23  (3.2-08)     5) โครงการแคมป์สร้างสรรค์ความสขุสู่
ความสําเร็จ  (3.2-09)  

  3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม ได้แก่ โครงการคา่ยอาสาโรงเรียนบ้านหวัเมือง 
(3.2-10)  โครงการคา่ยวนัเดก็ ณ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบรูณ์ จ.บรีุรัมย์ (3.2-11)    

  4) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่  โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี (3.2-07) และ    
โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2555  (2.8-02) 
        5) กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม ได้แก่ โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี (3.2-07) และ 
โครงการวนัไหว้ครู (2.8-02)   
         - ระดบับณัฑิตศกึษา 

  1) กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  ได้แก่    1) โครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบตักิาร  เร่ือง “ครูควรออกแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอนอาชีวศกึษาอยา่งไรให้มีคณุภาพ”  
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา  (3.2-12) 
        2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม ได้แก่ โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน 
ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี (3.2-13)   
        3) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการไหว้ครูของนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  (3.2-14)   โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ระดบัปริญญาโท ภาควชิา 
บริหารเทคนิคศกึษา (3.2-15)  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 4 มหาวิทยาลยัมีเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษานิสิต นกัศึกษา  3 มหาวิทยาลยั  คือ มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ในการจดัโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั 
ซึง่ได้ดําเนินการมาทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง    โดยในปีนีม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็น
เจ้าภาพในการจัดการสมัมนาปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลยั เม่ือวันท่ี  
25-26 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมศภุาลยั ป่าสกั รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัสระบรีุ และการสมัมนากิจกรรม
นกัศึกษา วนัท่ี 26-27 มีนาคม 2556 ณ ออโรร่ารีสอร์ท เขาใหญ่ จ.สระบุรี (3.2-16)  ซึ่งคณะได้ส่ง
นกัศกึษาเข้าร่วม จํานวน 2 คน คือ นางสาวอวิกา  พิมพาแตง่ และนายดํารัส  สีขํา 

ข้อ 5 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัทกุโครงการตามตวัชีว้ดัความสําเร็จ และสรุปผลการดําเนินงานให้ 
ผู้บริหารของคณะรับทราบ  (3.2-02  ถึง  3.2-11) 

ข้อ 6 มีการสรุปผลการดําเนินงานทกุโครงการเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงแผนหรือการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป (3.1-10) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  คณะได้ปลกูฝังให้นกัศกึษาเห็นความสําคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยให้นําไปปรับใช้ในการ 
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ 

2.  คณะสง่เสริมให้นกัศกึษาจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอ่คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ครบ 5 ด้าน 
3.  มีการสร้างเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษานกัศกึษากบัสถานศกึษาอ่ืน  

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2.8-02  โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1–02  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1-10  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ครัง้ท่ี 1/2555  
   วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 
เอกสารหมายเลข 3.2-01 แผนกิจกรรมนกัศกึษา  ประจําปีการศกึษา 2555  
เอกสารหมายเลข 3.2–02 โครงการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 3.2–03  โครงการเรียนเสริมวิชาฟิสกิส์ ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.2–04  โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง ปีการศกึษา 2/2555 
เอกสารหมายเลข 3.2–05  โครงการสานสมัพนัธ์ครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.2–06 โครงการครุศาสตร์ฯ คพั ต้านยาเสพตดิ 2012  
เอกสารหมายเลข 3.2–07 โครงการการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี ประจําปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.2–08 โครงการแขง่ขนักีฬาส่ีเทียน ครัง้ท่ี 23 
เอกสารหมายเลข 3.2–09  โครงการแคมป์สร้างสรรค์ความสขุสูค่วามสําเร็จ ครัง้ท่ี 23 
เอกสารหมายเลข 3.2-10  โครงการคา่ยอาสาโรงเรียนบ้านหวัเมือง 
เอกสารหมายเลข 3.2-11 โครงการคา่ยวนัเดก็ ณ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบรูณ์ จ.บรีุรัมย์ 
เอกสารหมายเลข 3.2-12 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง ครูควรออกแบบเอกสารประกอบการเรียน 
   การสอนอาชีวศกึษาอยา่งไรให้มีคณุภาพ 
เอกสารหมายเลข 3.2-13 โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี จ.กระบ่ี 
เอกสารหมายเลข 3.2-14 โครงการไหว้ครู 2555 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
เอกสารหมายเลข 3.2-15 โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
เอกสารหมายเลข 3.2-16 โครงการสมัมนาเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษานิสติ นกัศกึษา 3 มหาวิทยาลยั 
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจยัของสว่นงาน และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

   4.1-01,  

4.1-02 

 

2.  มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการจดั 
การเรียนการสอน 

   4.1-03 

ถึง 

 4.1-08 

3.  มีการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

   4.1-09 

ถึง 

4.1-11 

4.  มีการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั หรือสว่นงาน เพ่ือเป็น 
ทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

   4.1-12 

5.  มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน อยา่งน้อยในประเดน็
ตอ่ไปนี ้

- ห้องปฏิบตักิารวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ หรือศนูย์เคร่ืองมือ หรือ
ศนูย์ ให้คําปรึกษาและสนบัสนนุการวิจยัฯ 

- ห้องสมดุหรือแหลง่ค้นคว้าข้อมลูสนบัสนนุการวิจยัฯ 
- สิง่อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการ
วิจยั เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัในห้องปฏิบตักิารวิจยั 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมงานวิจยัฯ เช่น การจดัประชมุวิชาการ 
การจดัแสดงงานสร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์
อาคนัตกุะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  4.1-13 

ถึง 

 4.1-19 

6.  มีการตดิตามและประเมินผลการสนบัสนนุในข้อ 4 และข้อ 5  
อยา่งครบถ้วนทกุประเดน็ 

   4.1-20 ถึง  

4.1-22 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการ
วิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยั หรือสว่นงาน 

   4.1-23, 

4.1-24 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะ (4.1-01) 

ทําหน้าท่ีกํากับด ูและขบัเคล่ือนงานวิจยั งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมในด้านต่างๆ ให้กับ
บคุลากรของคณะครุศาสตร์อตสาหกรรมมาอย่างตอ่เน่ือง โดยได้จดัทําประกาศการให้ทนุสนบัสนนุการ
วิจยั คณะครุศาตร์อตุสาหกรรม (4.1-02) เพ่ือให้การดําเนินงานด้านงานวิจยั งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ
และนวตักรรม เป็นไปตามระบบท่ีกําหนด และกํากบัดแูลให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 2 มีประกาศเร่ืองทุนสนับสนุนการวิจัยทุกปี (4.1-02) ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมงานวิจัยเป็นกลุ่มโดยให้มี
นักศึกษามีส่วนร่วมเป็นผู้ ช่วยวิจัย และสามารถทํางานปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ภายใต้
โครงการวิจยัท่ีคณะให้การสนบัสนนุ (4.1-03)  คณะครุศาตร์อตุสาหกรรม มีการบรูณาการงานวิจยักบั
การจดัการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆ เช่นภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โดยนกัศึกษามีส่วนร่วมเป็น
ผู้ช่วยวิจยั สามารถทําปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (4.1-04) ในวิชา Power Electronics Lab ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจยัของ สกว. (4.1-05) และโครงการวิจยัท่ีสนบัสนนุโดยคณะ โดยสร้างชุด
ทดลอง (Didactics equipments) ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง (221360) และวิชาปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์กําลงั (221361) (4.1-06)  เช่น ชดุทดลอง  Boost converter and Buck converter  by 
dSPACE, DC servo motor control by dSPACE  และ  Wind  turbine  converter  by  dSPACE 
(4.1-07)  ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ได้จดัประกวดการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม (IBA 
Innovation Award) ครัง้ท่ี 3 ของนกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิชาการบริหารการ
ผลิต (260421) ซึ่งเป็นการบรูณาการงานสร้างสรรนวตักรรมเข้ากบัการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
(4.1-08) 

ข้อ 3 ในรอบปีการศกึษา 2555 คณะครุศาตร์อตุสาหกรรม มีการดําเนินการเก่ียวกบัพฒันาศกัยภาพทางด้าน
งานวิจยัแก่นกัวิจยั ได้แก่ การส่งเสริมให้ทํางานวิจยัเป็นทีมโดยเฉพาะนกัวิจยัรุ่นใหม่ร่วมกบันกัวิจยัท่ีมี
ประสบการณ์ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การสนบัสนุนให้ไปนํา เสนอผลงานวิจัยในการ
ประชมุวิชาการตา่งๆทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (4.1-09) และสง่เสริมให้พฒันาตนเองโดยการสง่ไป
เข้ารับการอบรมทางด้านเทคนิคการวิจยัด้วยวิธี ZOPP (4.1-10) อีกทัง้ได้มอบเอกสารจรรยาบรรณการ
วิจยัแก่นกัวิจยัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานตอ่ไป (4.1-11 ) และเผยแพร่บน Website ของคณะ 

ข้อ 4 มีการสนบัสนนุงบประมาณของคณะเพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุโครงการวิจยัและสิง่ประดษิฐ์เป็นประจํา
ทกุ ๆ ปีอยา่งตอ่เน่ือง (4.1-12) 

ข้อ 5 คณะสนับสนุนการทํางานวิจัยโดยมีห้องปฏิบัติการสนับสนุนการทําวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 
ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน (Renewable Energy Research Center) โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
ร่วมกบัสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส และสถาบนัวิศวกรรมศาสตร์ชัน้สงูแห่งชาติ ณ ลอแรน 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
นองซี ประเทศฝร่ังเศส (4.1-13) ห้องปฏิบตัิการวิจยัแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) ห้องปฏิบตัิการ
วิจยัวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบตัิการด้านการส่ือสาร เป็นต้น (4.1-14) มีการจดัซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมือ
สนับสนุนการทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเปิด-ปิดอาคารคณะครุศาตร์
อตุสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบตัิการและประลอง (อาคาร 44) มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ด้านตา่ง ๆ รวมทัง้การสืบค้นข้อมลูผ่าน Websites ตา่ง ๆ ได้แก่ สํานกัวิจยั และสํานกัหอสมดุกลางของ
มหาวิทยาลยั  
          คณะจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย เช่น จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดบัชาติ ครัง้ท่ี 5 (4.1-15) คณะมีวารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. ท่ีพิมพ์เผยแพร่จํานวน 2 ฉบบั
ตอ่ปี ซึง่ผา่นการรับรองโดยศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI) (4.1-16) และจดังานประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ (FTE Innovation Award) มาอย่างต่อเน่ืองเป็นครัง้ท่ี 4 (4.1-17) จดัสมัมนาโดย
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) จาก Universite de Lorraine ประเทศฝร่ังเศส  (4.1-18) 
และบรรยายพิเศษ เร่ือง “Energy Today and Tomorrow”  โดย  Prof. Dr. Bernard DAVAT, Director 
of GREEN Laboratory, Université de Lorraine, French Republic และ เร่ือง “New Approaches to 
Technical Education” โดย  Mr.Michael C.Usher, Director at iHR Asia Pacific, Director for 
Foreign Affairs at Thai – German Graduate school of Engineering โดยมีผลการประเมินผู้ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 4.20 และศาสตราจารย์รับเชิญจาก สถาบัน
วิศวกรรม ศาสตร์ชัน้สงูแห่งชาติ ณ ลอแรน (INPL) และ ตลูสู (INPT) ประเทศฝร่ังเศส ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือกบัด้านอดุมศกึษาและวิจยัไทย-ฝร่ังเศส  (4.1-19)   

ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านต่างๆ เช่น ติดตามงานวิจัย โดย
เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัย รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละ
โครงการ มารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 
(4 .1-20) และมีการประเมินผลการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ โดย
คณะกรรมการดําเนินงานจดัประชมุวิชาการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินในท่ีประชมุ
คณะกรรมการดําเนินงานจดัประชมุวิชาการ (4.1-21) นอกจากนี ้คณะมีผลการประเมินความพงึพอใจ
ต่อการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
งบประมาณสนบัสนนุการวิจยัของคณะ มีค่าเฉล่ีย 3.71  2) ด้านแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 
4.25   3) ด้านสารสนเทศเพ่ือการวิจยัของคณะ มีคา่เฉล่ีย 3.76  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง จํานวน 
1 ด้าน  คือ ด้านห้องปฏิบตักิารวิจยัของคณะ มีคา่เฉล่ีย 2.98  (4.1-22) 

ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินงานวิจยั ด้านห้องปฏิบตัิการวิจยัของคณะ ท่ีมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
โดยมีคา่เฉล่ีย 2.98 ซึง่ต่ํากว่าด้านอ่ืน ๆ โดยมีการเพิ่มห้องปฏิบตัิการวิจยั Intelligent Mechanical and 
Manufacturing Education (IM2E) (4.1-23) และมีการนําผลการประเมินการจดัประชมุวิชาการในด้าน
ตา่งๆ เข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปปรับปรุง
ในการจดัประชมุวิชาการในครัง้ตอ่ไป (4.1-24)    
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม และประกาศการให้
ทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
 2.  มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือ และห้องปฏิบตักิารท่ีมีความพร้อมและเอือ้ตอ่การวิจยั 
 3.  มีโครงการความร่วมมือด้านงานวิจยั กบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  จํานวนนกัวิจยั 
 
แนวทางการพัฒนา : 
           1.  สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีนกัวิจยัรุ่นใหมให้ได้รับทนุเพิ่มขึน้ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
           เอกสารหมายเลข 4.1-01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
  เอกสารหมายเลข 4.1-02  ประกาศทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1–03  รายช่ือโครงการวจิยัได้รับทนุสนบัสนนุ ปี พ.ศ. 2555 (ปีปฎิทิน)  
เอกสารหมายเลข 4.1–04  โครงงานปริญญานิพนธ์ของนกัศกึษา  
เอกสารหมายเลข 4.1–05  บทความวิจยั  
เอกสารหมายเลข 4.1–06  เอกสารรายละเอียดวิชาอิเลก็ทรอนิกส์กําลงั (221360)  
เอกสารหมายเลข 4.1–07  ภาพถ่ายชดุทดลองท่ีสร้างขึน้โดยนกัศกึษา 
เอกสารหมายเลข 4.1–08  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 3 ภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 4.1–09  เอกสารการไปนําเสนอผลงานวิจยัของ รศ.ดร.มนตรี ศริิปรัชญานนัท์ 
เอกสารหมายเลข 4.1–10  เอกสารการเข้าอบรมเพ่ือพฒันานกัวิจยัโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

                                             เร่ือง เทคนิคการวิจยัด้วยวิธี ZOPP 
เอกสารหมายเลข 4.1–11  จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวทางปฏิบตั ิ
เอกสารหมายเลข 4.1–12  งบประมาณสนบัสนนุงานวิจยัคณะครุศาสตร์ฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
เอกสารหมายเลข 4.1-13  โครงการศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน  http://www.te.kmutnb.ac.th/~energy/  
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เอกสารหมายเลข 4.1-14  ภาพถ่ายห้องปฏิบตักิารวิจยั  
   http://www.te.kmutnb.ac.th/2008/index.php?con_1=113&menu_1=11 
   http://www.te.kmutnb.ac.th/2008/index.php?con_1=117&menu_1=11 
เอกสารหมายเลข 4.1-15  โครงการประชมุทางวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 5  
เอกสารหมายเลข 4.1-16  วารสารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 4.1-17  โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4  
เอกสารหมายเลข 4.1-18  โครงการบรรยายพิเศษ`ของศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)   

      จาก Universite de Lorraine ประเทศฝร่ังเศส 
เอกสารหมายเลข 4.1-19  ศาสตราจารย์รับเชิญจากสถาบนัวิศวกรรมศาสตร์ชัน้สงูแหง่ชาต ิณ ลอแรน (INPL)  

และตลูสู (INPT) ประเทศฝร่ังเศส 

เอกสารหมายเลข 4.1-20  รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 4.1-21   ผลการประเมินการจดัประชมุวชิาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 5 

 เอกสารหมายเลข 4.1-22   ผลประเมินความพงึพอใจตอ่การสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวจิยั ปีการศกึษา 2555 
             เอกสารหมายเลข 4.1-23   ขออนมุตัโิครงการสง่เสริมการวิจยัโดยให้นกัศกึษามีสว่นร่วม ห้องปฏิบตักิารวิจยั 
                                             Intelligent Mechanical and Manufacturing Education (IM2E) 
 เอกสารหมายเลข 4.1-24   รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ 

             คณะกรรมการจ้ดประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 6 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ หรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิและมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 

  4.2-01, 

4.2-02 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคน
ทัว่ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
 

  4.2-03 

4.2-04 

3. มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สูส่าธารณชนและผู้ เก่ียวข้อง 

   4.2-05 

4.2-06 

4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหนว่ยงานภายนอกหรือ
ชมุชน 

   4.2-07 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ิของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   4.2-08 

6. มีระบบและกลไกสง่เสริมการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร และมี
การย่ืนจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร* 

   4.2-09 

4.2-10 

*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

ผลงาน 21 

2. จํานวนการย่ืนจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร เร่ือง 1 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะสนบัสนนุการไปเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาตแิละนานาชาตใิห้แก่ อาจารย์และนกัวิจยัของคณะ 

(4.2-01) และสนบัสนนุค่าตอบแทนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติมา
อยา่งตอ่เน่ือง (4.2-02)  

ข้อ 2 คณะมีผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พิจารณาบทความวิจัย เพ่ือกลัน่กรองและ  
คดัสรรผลงานท่ีเป็นองค์ความรู้ ให้คนทัว่ไปเข้าใจได้ ก่อนนําไปเผยแพร่ในการประชมุวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดบัชาติ (4.2-03) และมีกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคณุวุฒิทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองและคัดสรรบทความวิจัย และบทความวิชาการ ก่อนลงตีพิมพ์ใน
วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. (4.2-04)  

ข้อ 3 มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในวาสารวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ และในการประชมุวชิาการระดบั 
ชาตแิละนานาชาต ิ(4.2-05) และ สามารถ Download บทความวจิยัจากการประชมุวิชาการได้ท่ี 
www.ncteched.org และวารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ.ได้ท่ี www.journal.fte.kmutnb.ac.th 
(4.2-06) 

ข้อ 4 มีการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 21 ผลงาน  (4.2-07) 
ข้อ 5 มีการสง่เสริมการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร ตลอดจนการคุ้มครองสทิธิของงานวิจยั หรือสิง่ประดษิฐ์ 

หรือนวตักรรมให้แก่นกัวิจยัเจ้าของผลงานตามระเบียบและประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวข้อง (4.2-08) 
ข้อ 6 มีการสง่เสริมการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัรตามประกาศของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (4.2-09) 

และมีการย่ืนจดสทิธิบตัร หรืออนสุทิธิบตัรแล้วจํานวน 8 ผลงาน (4.2-10) 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และประกาศทนุสนบัสนนุการวิจยัของคณะครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรม เพ่ือสนบัสนนุบคุลากรของคณะทํากิจกรรมวิชาการ 
 2.  คณะครุศาตร์อตุสาหกรรม มีโครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชัน้นําของฝร่ังเศสด้านการวิจยัและมี
การร่วมทํางานวิจยัเพ่ือนําเสนอในการประชมุวิชาการในระดบัชาตแิละนานาชาตเิป็นประจํา 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ควรสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างนกัวิจยักบัองค์การภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
มากขึน้ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.2–01  บนัทกึอนมุตัติวับคุคล 
เอกสารหมายเลข 4.2–02  หลกัเกณฑ์การให้ทนุอดุหนนุเพ่ือการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดบัชาตแิละ 

ระดบันานาชาต ิ
เอกสารหมายเลข 4.2–03  บทความวิจยัท่ีนําเสนอในการประชมุวชิาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิ
เอกสารหมายเลข 4.2–04  บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. 
เอกสารหมายเลข 4.2–05  รายช่ือบทความวจิยัท่ีได้ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชมุ 
   วิชาการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
เอกสารหมายเลข 4.2–06  Websites: www.fte.kmutnb.ac.th และ www.ncteched.org 
เอกสารหมายเลข 4.2–07  รายช่ือผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์จริง 
เอกสารหมายเลข 4.2–08  ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลยั วา่ด้วย การจดสทิธิบตัร ทรัพย์สนิทาง 

ปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสทิธิทางงานวิจยัและสิง่ประดษิฐ์ 
เอกสารหมายเลข 4.2–09  ประกาศทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

           เอกสารหมายเลข 4.2–10  จํานวนการย่ืนจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3    เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและ
นกัวิจยัประจําเป็นคะแนน ระหวา่ง 0 – 5 

เกณฑ์ประเมนิเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  
1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5  =  180,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 
 
สูตรการคาํนวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา  = 

 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอก 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ตอ่อาจารย์ประจําและนกัวิจยั

ประจํา x  5 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีสว่นงานประกอบด้วยภาควิชา/สาขาวิชาหลายกลุม่สาขาวิชา คะแนนท่ีได้ในระดบั

คณะวิชา เทา่กบั คา่เฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทกุกลุม่สาขาวิชาในคณะวิชา 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่ปฏบิัตงิานจริง คน 114 
1.1 จํานวนอาจารย์ประจํา คน 114 
1.2 จํานวนนกัวิจยัประจํา คน - 

2. จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 16,786,799.00 
2.1 จากภายในมหาวิทยาลยั/สว่นงาน บาท 2,335,000.00 
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลยั บาท 14,451,799.00 

3. จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํและนักวจิัยประจาํ 

บาท : คน 147,252.62 

 
ผลการดาํเนินงาน 
 อาจารย์ประจําทัง้หมด 121 คน ลาศกึษาตอ่ 7 คน  เหลือ  114  คน 
 กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน  16,786,799.00 บาท / 114 คน = 147,252.62 x 5  = 4.09 
                180,000 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ 

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกคณะตอ่จํานวนอาจารย์ประจํา 

บาท 80,000.00 
บาท 

147,252.62 บาท 
ตอ่คน 

4.09 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีการสง่เสริม สนบัสนนุเงินทนุวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
2. มีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการทําวิจยัหลายทา่น ซึง่ได้รับการยอมรับและสนบัสนนุเงินทนุจาก 

หน่วยงานภายนอกหลายแหง่ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.3–01 รายช่ือโครงการวจิยัท่ีได้รับทนุจากภายในและภายนอก ปี พ.ศ.2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 จําแนกเป็น 
3 กลุม่สาขาวิชา ดงันี ้

กลุ่มสาขาวชิา 
ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 5 
20 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน 121 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน  
3. จาํนวนงานวจิยัของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่ตีพมิพ์  

(ปีปฏิทิน) 
เร่ือง 78 

3.1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาต/ิ 
      ระดบันานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน 
      ฐานข้อมลู TCI  (0.25) 

เร่ือง 55 

3.2 มีการพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตท่ีิมีช่ือปรากฏในประกาศของ 
      ของ สมศ. (0.5) 

เร่ือง 4 

3.3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่น   
       ประกาศของ สมศ.  (0.75) 

เร่ือง - 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
3.4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลู 
      การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
      www.scimagojr.com) หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดบั 
     นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ Scopus  (1.0) 

เร่ือง 19 

4. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่เผยแพร่  
(ปีปฏิทิน) 

เร่ือง  

3.1 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  (0.125) เร่ือง  

3.2 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  (0.25) เร่ือง  

3.3 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (เป็นโครงการ 
      ร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน)  (0.5) 

เร่ือง  

3.4 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัระดบัภมิูภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพร่ 
      เฉพาะในกลุม่อาเซียน โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นบัรวม 
      ประเทศไทยด้วย)   (0.75) 

เร่ือง  

3.5 ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ(เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้าง 
      สําหรับทกุประเทศ โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุม่ 
      อาเซียน) (1.0) 

เร่ือง  

5. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ผลถ่วง
นํา้หนกั 

34.75 

6. ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํและ
นักวจิัยประจาํที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 28.72 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ ร้อยละ 25 ร้อยละ 28.72 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 5–01  รายช่ือบทความวจิยัท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยกําหนดให้คะแนน
เตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 20 ขึน้ไป ทกุกลุม่สาขาวิชา 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

= 
ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

X 5 
20 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน 121 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด คน  
3. จํานวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง 21 

3.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 13 
3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 3 
3.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 5 
3.4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม เร่ือง 0 
3.5 เร่ืองอ่ืน ๆ  0 
4. ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํและ

นักวจิัยประจาํที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 17.36 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ร้อยละ 16 ร้อยละ 17.36 4.34 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก ซึง่นําไปใช้ประโยชน์ 

หลายหน่วยงานและหลายผลงาน ซึง่สร้างช่ือเสียงให้กบัคณะเป็นอยา่งมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6-01  รายช่ือผลงานวจิยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ฯ 
เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02  หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
เอกสารหมายเลข สมศ. 6-03   เอกสารอนสุทิธิบตัรและการจดลขิสทิธ์ิ  
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีได้รับการ
รับรองคณุภาพตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยกําหนดให้คะแนน
เตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 10 ขึน้ไป ทกุกลุม่สาขาวิชา 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับการรับรองคณุภาพต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

X 5 
10 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน 121 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน  
3. จาํนวนผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน) 
เร่ือง 16 

3.1 บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ(0.25) เร่ือง 15 
3.2 บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ(0.5) เร่ือง - 
3.3 ตําราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวฒิุท่ี 
      สถานศกึษากําหนด (0.75) 

เลม่ - 

3.4 ตําราหรือหนงัสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตํารา หรือ 

     หนงัสือท่ีมีคณุภาพสงู มีผู้ทรงคณุวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ 
     ตําแหน่งทางวิชาการ  (1.0) 

เลม่ 1 

4. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ผลถ่วงหนกั 4.75 
5. ร้อยละของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํ 

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ร้อยละ 3.93 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 3.93 1.97 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 7–01  บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์  
เอกสารหมายเลข สมศ. 7–02  ตําราของอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

   5.1-01 

ถึง 

5.1-06  

2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน 
การสอน 

   5.1-07 

3. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยั    5.1-08 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

   5.1-07 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน  

ข้อ 1 คณะยดึถือแนวทางการปฏิบตัแิละดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั  
(5.1-01)  โดยมีการจดัทําแผนบริการวิชาการปีงบประมาณ 2555 (5.1-02) และดําเนินการได้บรรลตุาม
แผนทกุโครงการ นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานบริการวิชาการของคณะและศนูย์บริการวิชาการของภาควิชา 
ได้แก่ ศนูย์วิจยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน (CWEIR) ภาควชิาครุศาสตร์โยธา (5.1-03) ศนูย์วิจยั
และพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุน่ยนต์อจัฉริยะ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล (5.1-04) ศนูย์วิจยัพลงังาน
ทดแทน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (5.1-05) หน่วยบริหารคณุภาพการศกึษาของคณะรับจ้างประเมิน
คณุภาพการศกึษาสถานศกึษาด้านการอาชีวศกึษาให้กบั สมศ. (5.1-06) ซึง่ได้ดําเนินงานมาอยา่ง
ตอ่เน่ือง  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน  
ข้อ 2 แตล่ะโครงการท่ีให้บริการวิชาการมีการบรูณาการกบัการเรียนการสอน และกําหนดตวัชีว้ดัความสําเร็จ

ไว้ทกุโครงการ ได้แก่  (5.1-07) 
       1. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต        บรูณาการใน
รายวิชา 254542 การผลติรายการวิทยกุระจายเสียง และวิชา 254545 การบริหารจดัการวิทย ุระจาย
เสียงและวิทยโุทรทศัน์ 
       2. โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน บรูณาการในรายวิชา 254501 Didactic and 
Vocational Training และวิชา 254505 Design and Production of Technical Education Media 
       3. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิต”ิ บรูณาการในรายวิชา 020615152 
สถิตกิารศกึษา  
       4. โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา บรูณาการในรายวิชา 237343 การ 
ออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ และวิชา 237344 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็  และวิชา 237347 
การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 

ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการมีการบรูณาการกบัการวิจยัและกําหนดตวัชีว้ดัความสําเร็จไว้  ได้แก่ โครงการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต บรูณาการในรายวิชา 254542 การ
ผลติรายการวิทยกุระจายเสียง และวิชา 254545 การบริหารจดัการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์  
ซึง่ได้ดําเนินการทางรายการวิทยสุถานี www.k-radio.kmutnb.ac.th  ของภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  
โดยมี นางสาวพรสวรรค์ จนัทะคดั เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาขอรับทนุสนบัสนนุการวิจยั ปีงบประมาณ 
2555 เร่ือง “การประเมินความต้องการมีสว่นร่วมของนกัศกึษาตอ่กิจกรรมของสถานีวทิยกุระจายเสียง
เพ่ือการศกึษา มจพ. (K-radio)”  ประเภทซอฟต์แวร์ จํานวนเงิน 52,000 บาท  (5.1-08) 

ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการท่ีให้บริการทางวิชาการตามตวัชีว้ดัความสําเร็จทกุโครงการ ซึง่บรรลผุลตาม
แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคมทกุโครงการ (5.1-07) 

ข้อ 5 - 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1. เป็นหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมของเคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม  
จนเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจากหน่วยงานภายนอกท่ีใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.  บคุลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการให้บริการทางวชิาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการการเรียนการสอนและวิจยั 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและ
การวิจยั เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีตอ่ไป 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1–01 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
   การให้บริการวชิาการและการจดัสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ ฉบบัท่ี 3 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2553 
เอกสารหมายเลข 5.1–02  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม มจพ. ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 5.1-03 ศนูย์วิจยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน (CWEIR) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
เอกสารหมายเลข 5.1–04  ศนูย์วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุน่ยนต์อจัฉริยะ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
เอกสารหมายเลข 5.1–05  ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
เอกสารหมายเลข 5.1–06 สญัญาจ้างคณะผู้ประเมินดําเนินการประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือการรับรอง 
   มาตรฐานการศกึษาด้านการอาชีวศกึษา เลขท่ี 4-2556/004 วนัท่ี 11 มกราคม  
   2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-07 รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สงัคม รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 5.1-08 ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง โครงการวิจยัท่ีได้รับทนุสนบัสนนุการ 
   วิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปี พ.ศ. 2555 ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2555 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เ พ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ 
การจดัทําแผนการบริการทางวิชาการตามจดุเน้นของมหาวิทยาลยั
หรือสว่นงาน 

 
 

  5.2-01, 
5.2-02, 
5.2-03, 
1.1-06 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชมุชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

 
 

  5.2-04,  
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการตอ่สงัคม 

    

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

    

5. มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สูบ่คุลากรภายในมหาวิทยาลยัหรือสว่นงานและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการ จงึมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาขอ 

ใช้บริการทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (5.2-01, 5.2-02, 5.2-03) และมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนองตอบ
กลยทุธ์การพฒันาระบบการบริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพในแผนปฏิบตักิาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-06) 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกบั East China Institute of Technology (ECIT) /  คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม สจล., มจธ., มทร. / สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา / บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)
(5.2-04)   

ข้อ 3 - 
ข้อ 4 - 
ข้อ 5 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 2 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม เพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรจดัให้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแตล่ะโครงการควบคูก่นั เพ่ือจะได้ 
นําผลมาปรับปรุงในครัง้ตอ่ไป 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 5.2-01  ใบสัง่จ้างขอรับบริการทดสอบแบตเตอร่ี 
เอกสารหมายเลข 5.2-02  หนงัสือขอเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญจากโรงเรียนหนองบวับานวิทยา จ.ชยัภมิู และ 
   สํานกังานเลขาธิการครุุสภา  
เอกสารหมายเลข 5.2-03  ใบสัง่จ้างทดสอบวสัดขุองภาควิชาครุศาสตร์โยธาจากหน่วยงานภายนอก 
เอกสารหมายเลข 5.2–04  บนัทกึความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน (MOU) 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 8  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวจิัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงค่าร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ 
ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 โดยกําหนดให้คะแนนเตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 30 ขึน้ไป ทกุกลุม่สาขาวิชา 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียน
การสอนและการวิจยัตอ่จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

= 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ 

ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ 

ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั X 5 
30 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด โครงการ 4 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการที่นํามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวจิัย 

โครงการ 4 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพฒันา 
  การเรียนการสอน 

โครงการ 3 

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพฒันา 
   การวิจยั 

โครงการ - 

2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพฒันาทัง้ 
การเรียนการสอนและการวิจยั 

โครงการ 1 

3. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการที่นํามาใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ร้อยละ 100.00 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

ร้อยละ ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการให้บริการทางวิชาการหลายทา่น 
2. คณะมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพรองรับการให้บริการทางวิชาการ 
3. ผลงานและช่ือเสียงของคณะเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอกและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงการวิชาชีพ 
4. มีการให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการดําเนินงานบริการวิชาการ เพ่ือให้นกัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์จริง 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1–02  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม มจพ. ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 5.1-08 ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง โครงการวิจยัท่ีได้รับทนุสนบัสนนุการ 
   วิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปี พ.ศ. 2555 ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วม
ของชมุชนหรือองค์กร 

   5.1-07 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    5.1-07 

3. ชมุชนหรือองค์กรมีผู้ นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนิน
กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

   สมศ.9-01, 
สมศ.9-02 

4. ชมุชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองโดยคงอตัลกัษณ์
ของคนในชมุชนและเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ืองหรือ
ยัง่ยืน 

    

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์ สร้างคณุคา่ตอ่สงัคม หรือชมุชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนตวับง่ชีท้ัง้หมดท่ีระบใุนแผน เป้าหมาย 6 
2. จํานวนตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายตามแผน เป้าหมาย 6 
3. ร้อยละของตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดในแผน ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ ปีการศกึษา 2555 (5.1-02 ) ซึง่เป็นไปตามแผนและ
บรรลผุลตามตวัชีว้ดั  ได้แก่ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน  โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิตแิละ
โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา (5.1-07) 

ข้อ 2 โครงการท่ีให้บริการวิชาการบรรลเุป้าหมายตามแผน 100%  (5.1-07) 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 3 โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ซึง่จดัโดยภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ได้ดําเนินการเป็นปีท่ี 2 

(สมศ.9-01, สมศ.9-02)  มีผลทําให้ชมุชนหรือองค์กรมีผู้ นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อยา่งตอ่เน่ือง  

ข้อ 4 - 
ข้อ 5 - 

การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือ
องค์กรภายนอกชนิด 

ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 3 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย    ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  การจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชมุชนหรือองค์กรยงัมีจํานวนน้อยเม่ือเทียบกบั
ศกัยภาพของบคุลากรภายในคณะ 
 2.  ผลการดําเนินงานท่ีชมุชนหรือองค์กรได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการบริการทางวิชาการไปพฒันาองค์กรหรือ
ชมุชน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรดําเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชมุชนหรือองค์กรให้หลากหลายทกุ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 2.  ควรมีการตดิตามผลท่ีชมุชนหรือองค์กรได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการบริการทางวิชาการไปพฒันาองค์กร
หรือชมุชนให้มีความเข้มแข็งอยา่งไรบ้าง 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1–02  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม มจพ. ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 5.1-07 รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สงัคม รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.9-01  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.9-02  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ปีการศกึษา 2554 
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องค์ประกอบที่ 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

   1.1-03,  

1.1-06, 

2.8-02, 

6.1-01 ถึง 

6.1-05 

2. มีการบรูณาการงานด้านทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมกบั 
การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 

   6.1-06 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานบํุา                        
รุงศลิปะและวฒันธรรมตอ่สาธารณชน 

   6.1-02 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานด้านทํานบํุารุง
ศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษา 

   6.1-01, 

3.2-09 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษา 

    

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศลิปะและวฒันธรรม
และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาต ิ

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาการศกึษาคณะ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ.2555-2559 (1.1-03)  และ 

แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2555  (1.1-06) ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม  
โดยมีการสง่เสริมและสนบัสนนุทัง้ด้านทรัพยากรและงบประมาณ ซึง่มีการดําเนินกิจกรรมมาอยา่งตอ่เน่ือง 
สม่ําเสมอทกุปี ได้แก่ โครงการไหว้ครูของคณะ (2.8-02)   โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ภาควิชา 
บริหารเทคนิคศกึษา (3.2-15)  โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
(6.1-01) โครงการทํานบํุารุงพทุธศาสนา “ทอดผ้าป่าสามคัคี” ณ วดับ้านเลนสระกระจบั จ.พระนครศรี 
อยธุยา (6.1-02) และโครงการทอดกฐินสามคัคี ณ วดัสวุรรณภมิู  จ.สพุรรณบรีุ (6.1-03)  โครงการสง่เสริม 
ประเพณีวนัลอยกระทง (6.1-04), (6.1-05)   

ข้อ 2 มีการบรูณาการด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษาในรายวิชา 
223309 Illumination Engineering  โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จดัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและ
ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง”  ณ วดัศรีประชมุชน  ต.บางโตนด อ.โพธาราม 
จ.ราชบรีุ  เม่ือวนัท่ี 14-15 พฤษภาคม 2556 ซึง่เป็นการนําความรู้จากวิชา 223309 มาประยกุต์ใช้งานจริง 
และเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางพทุธศาสนา (6.1-06)   

 ข้อ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมตา่ง ๆ ในเว็บไซต์คณะ (6.1-07) และมีการเผยแพร่
ทางสถานีวิทย ุK-Radio ของคณะ  http://k-radio.kmutnb.ac.th 

ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการท่ีบรูณาการด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษา “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง” ท่ีได้ดําเนินการเสร็จแล้ว  โดยนําความรู้จากการเรียนวิชา 
223309 Illumination Engineering มาประยกุต์ใช้จริง  ซึง่มีผลประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (4.20) 
(6.1-06)   

ข้อ 5 - 
ข้อ 6 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีการบรูณาการด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 

2.  มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมให้สาธารณชนได้รับรู้หลายช่องทาง 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียน 

การสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครัง้ตอ่ไป 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1–03  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 3.2-15 โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา 

  เอกสารหมายเลข 6.1-01   โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
  เอกสารหมายเลข 6.1-02 โครงการ“ทอดผ้าป่าสามคัคี” ณ วดับ้านเลนสระกระจบั จ.พระนครศรีอยธุยา 
  เอกสารหมายเลข 6.1-03 โครงการทอดกฐินสามคัคี ณ วดัสวุรรณภมิู  จ.สพุรรณบรีุ 
  เอกสารหมายเลข 6.1-04 โครงการสง่เสริมประเพณีวนัลอยกระทงของคณะ 
  เอกสารหมายเลข 6.1-05 โครงการสง่เสริมประเพณีวนัลอยกระทงของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
  เอกสารหมายเลข 6.1-06 โครงการ “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง”  ณ วดัศรีประชมุชน  จ.ราชบรีุ  
  เอกสารหมายเลข 6.1-07 การเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมในเว็บไซต์ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)    1.1-03, 1.1-06, 

สมศ.10-01 ถึง 

สมศ.10-04 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    สมศ.10-01 ถึง 

สมศ.10-04 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยา่งตอ่เน่ือง    สมศ.10-05. 

สมศ.10-06 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม     

5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ     
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนตวับง่ชีท้ัง้หมดท่ีระบใุนแผน เป้าหมาย 8 
2. จํานวนตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายตามแผน เป้าหมาย 8 
3. ร้อยละของตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดในแผน ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 (P) คณะมีการสง่เสริมและสนบัสนนุด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมไว้ในแผนพฒันาการศกึษา

คณะ  (1.1-03) แผนปฏิบตักิารคณะ หน้า 56-65 (1.1-06)    ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ทํานบํุารุงศลิปะ 
วฒันธรรม    เป้าประสงค์ท่ี 2 สืบสานศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทยสูส่งัคม 
ไทยและสงัคมโลก        กลยทุธ์ท่ี 3 สง่เสริมการจดักิจกรรมท่ีเป็นการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมอนัเป็น
จารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทย  ได้แก่  โครงการไหว้ครู  (สมศ.10-01) โครงการอบรมจริยธรรมและ
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

กลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่(สมศ.10-02)  โครงการสรงนํา้พระพทุธรูป (สมศ.10-03)  โครงการสง่เสริม
ประเพณีวนัลอยกระทงของคณะ (สมศ.10-04 ซึง่ทกุโครงการจะมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบ วตัถปุระสงค์  
ระยะเวลา และเป้าหมายตวัชีว้ดัความสําเร็จไว้อยา่งชดัเจน 

   (D) ในแตล่ะโครงการจะมีการเตรียมความพร้อมของผู้ รับผิดชอบโครงการ และดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

   (C) เม่ือเสร็จสิน้แตล่ะโครงการจะมีการประเมินผล โดยจดัทําแบบประเมินผลแจกให้กบัผู้ ร่วม 
โครงการแล้วทําการประมวลผลและสรุปผลวา่เป็นไปตามตวัชีว้ดัความสําเร็จหรือไม่    มีปัญหาและ
อปุสรรคอะไรในการดําเนินงาน 

(A) ผู้ รับผิดชอบโครงการจะนําผลสรุปแตล่ะโครงการ ซึง่มีทัง้ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการ เสนอให้คณะกิจการนกัศกึษาคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
อปุสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัโครงการ/กิจกรรมครัง้ตอ่ไป    

ข้อ 2 ทกุโครงการ/กิจกรรมบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการทกุโครงการ รวมทัง้ในแต่ละโครงการมีการ
กําหนดเป้าหมาย/ตวัชีว้ดัความสําเร็จไว้ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ ซึง่บรรลผุลทัง้หมด 
- โครงการไหว้ครู  (สมศ.10-01) มีผู้ เข้าร่วม 99.65% (เข้า 597 คน จาก 600 คน และผลประเมินอยูใ่น 
  ระดบัมาก 3.71)   
- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่(สมศ.10-02) ผู้ เข้าร่วม 83.75%  (เข้า 402  
  คน จาก 480 คน และผลประเมินระดบัมาก 4.20) 
- โครงการสรงนํา้พระพทุธรูป (สมศ.10-03) ผู้ เข้าร่วม 90% (เข้า 90 คนจาก 100 คน และผลประเมิน 
   ระดบัมาก 4.62) 
- โครงการสง่เสริมประเพณีวนัลอยกระทง (สมศ.10-04) (มีกระทงสง่ประกวด 1 กระทงท่ีทําจากใบตอง 
  และดอกไม้สด และได้รับรางวลัท่ี 1 สองปีซ้อน)  

ข้อ 3 คณะได้ดําเนินงานจดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี โดยมีแผนการ
ดําเนินงานท่ีชดัเจน  (สมศ.10-05), (สมศ.10-06) 

ข้อ 4 โครงการ/กิจกรรมท่ีจดัขึน้ล้วนแตก่่อให้เกิดประโยชน์และสง่ผลดีตอ่นกัศกึษา ได้แก่  
- โครงการไหว้ครู ทําให้นกัศกึษาได้แสดงความกตญัญรูู้คณุและเคารพตอ่ครูบาอาจารย์   
- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่ทําให้นกัศกึษามีความรัก ความสามคัคี 
  ระหวา่งนกัศกึษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง และปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัศกึษา  
- โครงการสรงนํา้พระในวนัสงกรานต์  ทําให้ผู้ เข้าร่วมโครงการ (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศษิย์เก่า และ 
  ผู้มาตดิตอ่ราชการ) ได้ร่วมสืบสานวฒันธรรมประเพณีและยงัคงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   
- โครงการสง่เสริมประเพณีวนัลอยกระทง ทําให้บคุลากรและนกัศกึษาได้ร่วมกนัอนรัุกษ์และสืบสาน 
  ประเพณีไทย ปลกูจิตสํานกึรับผิดชอบและร่วมกนัดแูลแหลง่นํา้และสิง่แวดล้อม 

ข้อ 5 - 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน
ที่ได้ 

การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการสง่เสริมและสนบัสนนุทัง้ทรัพยากรและงบประมาณในการจดักิจกรรมด้านการทํานบํุารุง
ศลิปวฒันธรรม 
 2.  มีการจดักิจกรรมด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมทกุปีอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 
 3.  นกัศกึษาได้นําความรู้จากการประกนัคณุภาพการศกึษา (PDCA) มาใช้กบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
 4.  มีการประเมินผลกิจกรรมและนําผลประเมินมาปรับปรุงการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1–03  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.10-01  โครงการไหว้ครู 

  เอกสารหมายเลข สมศ.10-02   โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่
  เอกสารหมายเลข สมศ.10-03   โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
  เอกสารหมายเลข สมศ.10-04   โครงการสง่เสริมประเพณีวนัลอยกระทงของคณะ 
  เอกสารหมายเลข สมศ.10-05   รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2554 
  เอกสารหมายเลข สมศ.10-06   รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในสว่นงานท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดี    สมศ.10-01, 
สมศ.10-03 

สมศ.11-01 ถึง 
สมศ.11-03  

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแตง่อยา่งมี 
ความสนุทรีย์ 

   สมศ.11-04 ถึง 

สมศ.11-07 

3. ปรับแตง่และรักษาภมิูทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาต ิ
และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

   สมศ.11-08 

4. มีพืน้ท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอือ้และสง่เสริมตอ่การจดักิจกรรม และมี 
การจดักิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ 

    

  5. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนกัศกึษาไม่ต่ํากวา่ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 

   สมศ.11-09, 

สมศ.11-10 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะให้ความสําคญักบัการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม โดยจดัให้มีกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งสม่ําเสมอ
ตลอดปีและตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี เน้นให้บคุลากรทัง้หมดมีสว่นรวม ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมร่ืนเริงและ
อวยพรปีใหม ่(สมศ.11-01)   กิจกรรมสรงนํา้พระและขอพรจากผู้อาวโุสในวนัสงกรานต์ (สมศ.10-03) 
เป็นต้น 

      คณะจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมขององค์กร โดยดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึง่
ประกอบด้วยบคุลากรจากทกุฝ่ายและทกุระดบั เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่ง
สม่ําเสมอและตอ่เน่ืองจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององค์กร ทัง้ในด้านจริยธรรม คณุธรรม การใฝ่รู้ การทํางาน
เป็นทีมและการทํางานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมไหว้ครู (สมศ.10-01)  งานแสดง
มทิุตาจิตแก่ผู้ เกษียณ (สมศ.11-02)  กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day (สมศ.11-03)  เป็นต้น    
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 2 ปรับปรุงภมิูทศัน์อาคารของคณะ (อาคาร 52) ให้เป็นอาคารเรียนท่ีสวยงาม โดดเดน่และน่าภาคภมิูใจ 
(สมศ.11-04)  มีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประลองและห้องปฏิบตักิารให้มีบรรยากาศน่าเข้าเรียน 
สะอาดและปลอดภยั (สมศ.11-05)  มีการปรับปรุงภมิูทศัน์ลานกิจกรรมหลงัคณะ (สมศ.11-06) ปรับปรุง
และซอ่มแซมห้องนํา้ให้สวยงาม สะอาดและถกูสขุอนามยั (สมศ.11-07) บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย  กําหนดให้มีการกําจดัขยะและสิง่ปฏิกลูทกุวนั 

ข้อ 3 ปรับปรุงพืน้ท่ีและสภาพภมิูทศัน์รอบอาคารเรียนให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิ และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
โดยจดัให้มีพืน้ท่ีสีเขียว ด้วยการจดัทําสวนหยอ่มและบอ่นํา้พ ุจดัระเบียบลานอเนกประสงค์หน้าคณะให้
เป็นลานจอดรถและลานกิจกรรมท่ียงัคงมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพ่ือความร่มร่ืนและตกแตง่เพิ่มเตมิด้วย
สวนหยอ่มเพ่ือความสวยงาม (สมศ.11-08) 

ข้อ 4      มหาวิทยาลยัฯ ได้จดัทําหอเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์นวมินทรบรมราชินีนาถ เพ่ือน้อม
เกล้าฯ ถวายเป็นราชสกัการะและเฉลมิพระเกียรต ิตัง้แตว่นัท่ี 12 สงิหาคม 2547 โดยจดัแสดงพระราช
กรณียกิจอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั  
     คณะสง่เสริมให้มีกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีของ
องค์กรอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี  ดงันัน้ จงึต้องมีพืน้ท่ีท่ีเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม ดงันี ้
       กิจกรรมนอกอาคาร ใช้ลานกิจการรม ชัน้ 1 อาคารอเนกประสงค์ จดังานประกวดสิง่ประดษิฐ์ 
ลานสวนปาล์ม จดักิจกรรมสง่เสริมประเพณีลอยกระทง 
       กิจกรรมในอาคาร ใช้ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 8 อาคารปฏิบตัแิละประลองรวม ตวัอยา่งเช่น กิจกรรม 
ปีใหม ่และงานแสดงมทิุตาจิตแก่ผู้ เกษียณ  กิจกรรมไหว้ครู  
       นอกจากนี ้คณะยงัได้ใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลยัในการจดักิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 
ได้แก่  
        1. หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี สําหรับจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่
        2. หอประชมุประดูแ่ดง อาคารอเนกประสงค์ สําหรับจดักิจกรรมอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์
นกัศกึษาใหม่  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศกึษาปีสดุท้าย 

ข้อ 5 ผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามทางออนไลน์ พบวา่ มีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 3.92  (สมศ.11-09)  สว่นของนกัศกึษาโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามความ   
พงึพอใจสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา อยูใ่นระดบัดี 3.61  (สมศ.11-10) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน
ที่ได้ 

การพฒันาสนุทรียภาพในมิตทิางศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการจดักิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day ทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง และได้รับความร่วมมืออยา่งดีจาก
บคุลากรภายในคณะ 

2.   มีการสนบัสนนุทัง้ทรัพยากรและงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมิูทศัน์ให้ดสูะอาด
สวยงาม ร่มร่ืน สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

รายการเอกสารอ้างองิ 
เอกสารหมายเลข สมศ.10-01  โครงการไหว้ครู 

  เอกสารหมายเลข สมศ.10-03   โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-01 กิจกรรมครุศาสตร์ฯ ร่วมใจ ปีใหม่สามคัคี พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-02 โครงการแสดงมทิุตาจิต วนัท่ี 27 กนัยายน 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-03  กิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day  เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-04  โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข สมศ.11–05  โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
เอกสารหมายเลข สมศ.11–06  โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการเรียนการสอนของนกัศกึษา 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-07  โครงการปรับปรุงห้องนํา้ อาคาร 52 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-08  รูปถ่ายนํา้ตกบริเวณข้างภาควิชาครุศาสตร์โยธา สวนหยอ่มและท่ีจอดรถคณะ 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-09  สรุปผลประเมินความพงึพอใจสภาพแวดล้อมการทํางานของบคุลากร 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-10  สรุปผลประเมินความพงึอใจสภาพแวดล้อมของนกัศกึษา 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจาํส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงานแต่
ไม่ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงา

น 

1. คณะกรรมการประจําสว่นงานปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดลว่งหน้า 

   7.1-.01, 
7.1-02 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั มีความสามารถในการวางแผน 
กลยทุธ์ มีการนําข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตังิาน
และพฒันาสว่นงาน 

   1.1-02,  
 7.1-03, 
7.3-03 

 

3. ผู้บริหารมีการกํากบั ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ท่ีมอบหมาย รวมทัง้สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของสว่นงานไปยงับคุลากรในสว่นงาน 

   1.1-07, 
1.1-08 

4. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในสว่นงานมีสว่นร่วมในการ
บริหารจดัการ ให้อํานาจในการตดัสนิใจแก่บคุลากรตามความ
เหมาะสม 

   1.1-02, 
7.1-04 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของสว่นงานเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

   1.1-02, 
7.1-05 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานงึถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลยัหรือสว่นงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

   7.1-06 

7. คณะกรรมการประจําสว่นงานประเมินผลการบริหารงานของ 
สว่นงาน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการปฏิบตัหิน้าท่ีตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ด้วย คณะกรรมการ
ประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 อยา่งครบถ้วน โดยการในการประชมุแตล่ะครัง้ฝ่ายเลขานกุารจะสง่
หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ
ลว่งหน้า (7.1-01)  และมีการประเมินตนเองของณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการมีคา่เฉล่ีย 4.44  
(7.1-02) 

ข้อ 2 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั มีความ 
สามารถในการวางแผนพฒันาการศกึษาคณะ โดยการกําหนดแนวนโยบายการบริหารงานและวิสยัทศัน์
ซึง่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ  www.fte.kmutnb.ac.th  แจ้งในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงาน
ทราบ (7.1-03)  และแจ้งตอ่บคุลากรของคณะในการสมัมนาคณะ “เร่ือง แผนพฒันาคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมสูค่วามเป็นสากล”  เม่ือวนัท่ี 26-28 เมษายน 2555  ณ เทวญัดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  
อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (1.1-02)  มีการนําข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตังิานและพฒันา
สว่นงาน  (7.3-03)  

ข้อ 3 ผู้บริหารมีการกํากบั ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายในท่ีประชมุคณะกรรมการ 
ประจําสว่นงานวิชาการแตล่ะครัง้          โดยจะมีการตดิตามการดําเนินงานในวาระสืบเน่ืองจนกวา่จะ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเลขานกุารจะจดัทําเป็นมตท่ีิประชมุแจ้งให้หน่วยงานทราบ    เพ่ือให้บคุลากร 
นําไปปฏิบตั ิ (1.1-07), (1.1-08)  

ข้อ 4 ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษาคณะในการสมัมนาคณะ 
เม่ือวนัท่ี 26-28 เมษายน 2555  (1.1-02)   และมีการมอบหมายภาระงานให้แก่รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (7.1-04) 

ข้อ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของ 
สว่นงานในการสมัมนาคณะทัง้ 2 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 26-28 เมษายน 2555  ณ เทวญัดารา รีสอร์ท แอนด์  
สปา อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (1.1-02)  และเม่ือวนัท่ี 25-27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล  
อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (7.1-05) 

ข้อ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานงึถึงประโยชน์ของมหาวทิยาลยัหรือสว่นงานและผู้ มี 
สว่นได้สว่นเสีย โดยมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี (3.90)  (7.1-06) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ภาวะผู้ นําของคณะกรรมการประจําสว่นงานและผู้บริหาร
ทกุระดบัของสว่นงาน 

ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-02 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง แผนพฒันาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมสู ่
   ความเป็นสากล วนัท่ี 25-27 เมษายน 2555 ณ เทวญัดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
   อ.หวัหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 เอกสารหมายเลข 1.1–07  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
                ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในรอบ 9 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–08  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
     ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในรอบ 12 เดือน 

เอกสารหมายเลข 7.1–01  คําสัง่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง แตง่ตัง้ 
คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  

เอกสารหมายเลข 7.1–02  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  
เอกสารหมายเลข 7.1-03   นโยบายการบริหารงานคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
เอกสารหมายเลข 7.1-04 คําสัง่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ท่ี 2.1/2556 ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

เอกสารหมายเลข 7.1-05 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง แนวทางการพฒันาคณะครุศาสตร์ฯ 
ปี 2556-2559 วนัท่ี 25-27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล อ.หวัหิน   
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เอกสารหมายเลข 7.1–06  สรุปผลประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.3-03 ระบบสารสนเทศท่ีใช้สง่ข้อมลูให้ผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบนัเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ 
ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของสว่นงานอยา่งน้อยครอบคลมุ 
พนัธกิจด้านการผลติบณัฑิตและด้านการวิจยั 

 
 

  7.2-01, 
7.2-02, 
7.2-03 

2. กําหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะด้าน
การผลติบณัฑิตและด้านการวิจยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรู้ 
ท่ีกําหนดในข้อ 1 

 

 

  7.2-03 

3. มีการแบง่ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบตัท่ีิดีตาม
ประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่คุลากร
กลุม่เป้าหมายท่ีกําหนด 

 

 

  7.2-03, 
7.2-04 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทัง้ท่ีมี
อยูใ่นตวับคุคลและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีมาพฒันา
และจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (explicit knowledge) 

 

 

  7.2-04 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาปัจจบุนั
หรือปีการศกึษาท่ีผา่นมา ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตังิานจริง 

 

 

  2.7-02 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ (7.2-01) มีการจดัทําแผนการจดัการความรู้

ของคณะ (7.2-02)  ด้านการผลิตบณัฑิตและวิจยั   โดยมีการกําหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกบัการ
พฒันาส่วนงานสู่สถาบนัการเรียนรู้ และดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ได้แก่ 
โครงการเลา่เร่ืองเทคนิคการสอนวิชาปฏิบตั ิและเทคนิคการวิจยัด้วยวิธี ZOPP (7.2-03)   

ข้อ 2 มีการกําหนดกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะไว้ในแตล่ะโครงการตามประเดน็ความรู้ท่ี 
กําหนดในโครงการเลา่เร่ืองทัง้ 2 โครงการ ได้แก่ ผู้สอนท่ีทําการสอนและวิจยั โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี 
บรรจใุหม ่(7.2-03)     

ข้อ 3 ดําเนินการเลา่เร่ืองเทคนิคการสอนวิชาปฏิบตั ิและเทคนิคการวิจยัด้วยวิธี ZOPP (7.2-03)  โดยเชิญ 
อาจารย์ผู้ มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์สงูท่ีเกษียณแล้ว คือ  ผศ.อํานาจ   ทองผาสขุ  
ผศ.วิทยา ประยงค์พนัธุ์  และ รศ.ดร.สบสนัติ ์อตุกฤษฎ์ มาบรรยายและบนัทกึความรู้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพ่ือเป็นการแบง่ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบตัท่ีิดีตามประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่คุลากร 
ทางเว็บไซต์คณะ  

ข้อ 4 คณะมีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 อยา่งเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรทางเว็บไซต์คณะ www.fte.kmutnb.ac.th   ไปท่ีงานบริการตา่งๆ เลือกคลงัความรู้  
(7.2-04) 

ข้อ 5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ปีการศกึษาท่ีผา่นมาและปีปัจจบุนัมาเป็นแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือ
การปฏิบตังิานจริง อาทิ มีการนําเสนอผลงานในการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิ
ครัง้ท่ี 5 (2.7-02)  และจากความรู้ ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิ
ท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบตังิานจริง 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. มีคณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ของคณะรับผิดชอบในเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ และมีการประชมุเพ่ือ 
ตดิตามโครงการตา่ง ๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

2.   มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์คณะ 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.7-02  การจดัประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 5 
เอกสารหมายเลข 7.2-01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 7.2-02  แผนการจดัการความรู้คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 7.2-03  โครงการเลา่เร่ืองเทคนิคการสอนวิชาปฏิบตั ิและโครงการเลา่เร่ืองเทคนิคการวิจยั 
   ด้วยวิธี ZOPP  วนัท่ี 4 เมษายน 2556  
เอกสารหมายเลข 7.2-04  คลงัความรู้และสรุปความรู้ท่ีได้จากการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเว็บไซต์ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information System Plan)    7.3-01, 

7.3-02 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจตามพนัธกิจ
ของสว่นงาน เช่น การบริหารจดัการและการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกนัคณุภาพ 

   7.3-03 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ    7.3-04 

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

   7.3-05 

5. มีการสง่ข้อมลูผา่นระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศของคณะและภาควิชา (7.3-01) และได้ร่วมกนัจดัทํา

แผนพฒันาระบบสารสนเทศ (7.3-02) 
ข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจในด้านการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหาร

จดัการและการเงิน โดยคณะมีการจดัเก็บเอกสารสว่นงาน  (e-doc)  http://www.e-doc.fte.kmutnb.ac.th/ 
ซึง่เป็นการสแกนเอกสารทกุเร่ืองสง่ให้ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และมีการ search หาเอกสารได้
โดยพมิพ์คําหลกัภายในหวัข้อเร่ืองของเอกสารนัน้   ซึง่สะดวกรวดเร็วและสามารถนําไปใช้ประกอบในการ
ดําเนินงานประกนัคณุภาพได้  (7.3-03)  โดยเฉพาะการบริหารงานบคุคลจะใช้ระบบของมหาวิทยาลยัด้วย
โปรแกรม UPIS  สําหรับจดัเก็บข้อมลูด้านบคุลากร   ด้านการเงินและพสัดจุะใช้ระบบบญัชี 3 มิต ิ ด้านงาน
ทะเบียนและสถิตนิกัศกึษามีระบบงานทะเบียนเพ่ือนกัศกึษา และระบบการสง่เกรดและประเมินผลผู้สอน 
ออนไลน์  ซึง่จะมีการสรุปเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการรับทราบและให้ข้อคดิเห็น 

ข้อ 3 มีการประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บไซต์ของคณะทาง online ระหวา่งวนัท่ี 1-28 กมุภาพนัธ์ 2556 
โดยมีผู้ เข้าประเมินจํานวนทัง้สิน้ 1,013 คน ซึง่มีผลประเมินอยูท่ี่ 3.53 (พอใจมาก)  (7.3-04) 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 4 มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง โดยนําเข้าท่ีประชมุคณะ 

ทํางานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ี 2/2556 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 (7.3-05) 
ข้อ 5 มีการสง่ข้อมลูผา่นระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด ได้แก่ ระบบบญัชี 

3 มิต,ิ ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของ CHE-QA ของ สกอ.และการสง่ข้อมลูขา่วสารทาง e-doc 
และ Facebook ของคณะ  www.facebook.com/FacultyTechnicalEducation รวมทัง้ e-mail ของ 
แตล่ะบคุคล   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :    สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  มีคณะทํางานรับผิดชอบ กํากบัดแูล ควบคมุระบบสารสนเทศในการจดัทําฐานข้อมลูตา่ง ๆ ซึง่สามารถ 
เรียกใช้งานและสืบค้นได้อยา่งรวดเร็ว 
 2.  มีการตดิตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ  เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานยา่งตอ่เน่ือง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.3-01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศของคณะและภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.3-02  แผนปฏิบตังิานสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2555 
เอกสารหมายเลข 7.3-03 ระบบสารสนเทศท่ีใช้สง่ข้อมลูให้ผู้บริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.3–04  สรุปผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะ 
เอกสารหมายเลข 7.3-05 รายงานการประชมุคณะทํางานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ี 2/2556 
   วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
    โดยมีผู้บริหารระดบัสงูและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของ
สว่นงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   7.4-01, 

7.4-02 

2. มีการวิเคราะห์และระบคุวามเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง
อยา่งน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสว่นงาน จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตังิาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลกัสตูร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกนั
คณุภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบคุลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตกุารณ์ภายนอก 

    

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัลําดบั
ความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   7.4-03 

4. มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงู และ
ดําเนินการตามแผน 

   7.4-04 

5. มีการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงาน และมหาวิทยาลยั เพ่ือพจิารณา
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   7.4-05 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลยัหรือ
คณะกรรมการประจําสว่นงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

   7.4-06 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ เพ่ือ
ทําหน้าท่ีในการกําหนดแนวทาง ตดิตาม วเิคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเส่ียง (7.4-01)  
นอกจากนี ้ยงัมีบคุลากรของคณะ 2 ทา่น ร่วมเป็นคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
(7.4-02) เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของทกุสว่นงาน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 2 ในแตล่ะภาควิชาของสว่นงานจะมีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง  
1) ด้านการปฏิบตังิาน   2) ด้านการเงิน  3) ด้านช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ  

ข้อ 3 เม่ือภาควิชาวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยงและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้ 3 ด้านแล้ว  ในแตล่ะความ 
เส่ียงจะมีการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลําดบัความเสี่ยงท่ีได้จากการ 
วิเคราะห์ (แบบ RA.F) (7.4-03) 

ข้อ 4 หลงัจากวิเคราะห์และจดัลําดบัความเสี่ยงแล้วจะมีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการหรือ 
กิจกรรม (แบบ RMP.F)  ซึง่จะมีการกําหนดแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ (7.4-04) 

ข้อ 5 มีการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM.F) ปีละ 2 ครัง้ (7.4-05)   
และรายงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการและมหาวิทยาลยั เพ่ือพจิารณาปีละ 1 ครัง้ 

ข้อ 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลยัไปใช้ในวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 
(7.4-06) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 ข้อ  6 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.4–01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
เอกสารหมายเลข 7.4–02  คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
เอกสารหมายเลข 7.4–03  แบบรายงานประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง (RA.F) 
เอกสารหมายเลข 7.4–04  แผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ/กิจกรรม (RMP.F) 
เอกสารหมายเลข 7.4–05  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ และรายงานผลการ 
                                       ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (RM.F)  
เอกสารหมายเลข 7.4-06 รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ท่ี 8-1/2555  
   วนัท่ี 25 เมษายน 2555 
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 องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของสว่นงาน    8.1-01, 
8.1-02 

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   8.1-03 
ถึง 

8.1-06 

3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกบัแผนปฎิบตักิารในแตล่ะ 
พนัธกิจและการพฒันาสว่นงานและบคุลากร 

   8.1-03  
ถึง 

8.1-06 

4. มีการจดัทํารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่
คณะกรรมการประจําสว่นงานอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

   8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

5. มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสว่นงานอยา่ง 
ตอ่เน่ือง 

 
 

  8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ตดิตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัหรือ
สว่นงานกําหนด 

 
 

  8.1-10 

7. ผู้บริหารระดบัสงูมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมลูจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสนิใจ 

 
 

  8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (8.1-01) เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการ
ด้านงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้   และมีการร่วมกนัจดัทําแผนกลยทุธ์ทาง
การเงินของคณะ (8.1-02) ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาของคณะ และเสนอคณะกรรมการ
ประจําสว่นงานวิชาการให้ข้อเสนอแนะ ครัง้ท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

ข้อ 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงินอยา่งเป็น 
ระบบ  โดยมีการกําหนดแนวทางการจดัทํางบประมาณให้แตล่ะภาควิชา (8.1-03, 8.1-04, 8.1-05, 8.1-06) 

ข้อ 3 มีการจดัสรรงบประมาณตามหมวดตา่ง ๆ ซึง่ในการจดัสรรทําให้ใช้เงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้   โดยการจดัสรรทรัพยากรด้านการเงินเป็นไปตามยทุธศาสตร์และการใช้เงินเป็นไปตาม 
ระเบียบของมหาวิทยาลยั (8.1-03, 8.1-04, 8.1-05, 8.1-06) 

ข้อ 4 มีการจดัทํารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
เป็นรายไตรมาส ได้แก่ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยการเงินและบญัชี (8.1-07)  รายงาน 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี (ไตรมาส) ของงานนโยบายและแผน (8.1-08)  รายงานฐานะ 
ทางการเงิน และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน (8.1-09) 

ข้อ 5 มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย   และวิเคราะห์สถานะทางการเงินทัง้ 
งบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้         เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความ 
เหมาะสม  โดยมีการรายงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการเป็นประจําทกุเดือน รวมทัง้มี 
การนําข้อมลูไปเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเพ่ือจดัทําแผนการใช้จา่ยเงินในรอบปีถดัไป  (8.1-07,  
8.1-08, 8.1-09) 

ข้อ 6 การใช้เงินของคณะเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยมีหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน มจพ. และสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ทําหน้าท่ีตรวจสอบ ตดิตามการใช้เงินให้เป็นไป 
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  (8.1-10) 

ข้อ 7 มีการรายงานการใช้จา่ยเงินของแตล่ะหน่วยงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการทราบทกุ 
เดือน และรายไตรมาส (8.1-07, 8.1-08, 8.1-09) เพ่ือเป็นข้อมลูใช้ในการวางแผนและการตดัสนิใจ 
ในรอบปีถดัไป 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน เพ่ือใช้ในการบริหารการเงิน 
2. มีการจดัทํารายงานการเงินท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3. มีการรายงานสถานะทางการเงินตอ่ผู้บริหารเป็นประจําทกุเดือน เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจ 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 8.1–01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน ท่ี 8.1/2556 สัง่ ณ 
   วนัท่ี 30 มกราคม 2556 
เอกสารหมายเลข 8.1–02  แผนกลยทุธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (พ.ศ.2553-2557) 
เอกสารหมายเลข 8.1–03  เอกสารรายละเอียดคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 8.1–04  เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 8.1–05  เอกสารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผน่ดนิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
เอกสารหมายเลข 8.1–06  ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 8.1–07  เอกสารรายงานสรุปคา่ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2555 
เอกสารหมายเลข 8.1–08  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นรายไตรมาส 
เอกสารหมายเลข 8.1–09  รายงานฐานะทางการเงิน รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจําปีงบประมาณ 
   2555 
เอกสารหมายเลข 8.1-10 หนงัสือแจ้งกําหนดการเข้าตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของสว่นงาน ตัง้แตร่ะดบั
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

   9.1-01, 

9.1-02 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเร่ืองการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหาร
สงูสดุของสว่นงาน 

 
 

  9.1-03 

3. มีการกําหนดตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิตามอตัลกัษณ์ของสว่นงาน    1.30.1-01 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคมุ ตดิตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคณุภาพ 2) การจดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคณุภาพเสนอตอ่มหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานท่ีมีข้อมลูครบถ้วนตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุม 
ศกึษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คณุภาพไปทําแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสว่นงาน 

 

 

 

  9.1-02, 

9.1-04 

5. มีการนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุง 
การทํางาน และสง่ผลให้มีการพฒันาผลการดําเนินงานของตวับง่ชี ้
ตามแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

 
 

 

 
 

  

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบคณุภาพ 

 
 

  7.3-03 

7. มีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
โดยเฉพาะนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต และผู้ใช้บริการตามพนัธกิจของ
สว่นงาน 

   7.3-04 

8. มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในมหาวิทยาลยัหรือระหวา่งมหาวิทยาลยัและมี
กิจกรรมร่วมกนั 

   9.1-06, 

9.1-07, 

9.1-08 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

9. มีแนวปฏิบตัท่ีิดีหรืองานวิจยัด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ี
หน่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้
ประโยชน์  

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  (9.1-01)  ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหาร
และหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ  โดยมีหน้าท่ีกําหนดแผน แนวทาง และควบคมุ กํากบัดแูลระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษา กําหนดตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายเสนอคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการให้
ความเห็นชอบก่อนประกาศให้ภาควิชาดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเองสง่ให้คณะ (9.1-02) 
เพ่ือดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเองของคณะสง่ให้มหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบตังิานประกนั
คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั  

ข้อ 2 คณะได้จดัทําประกาศนโยบายประกนัคณุภาพการศกึษา เวียนเอกสารให้บคุลากรทกุทา่นได้รับทราบ 
ทาง e-doc และทางเว็บไซต์คณะ  (9.1-03) 

ข้อ 3 มีการกําหนดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่น
งานวิชาการ ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  (97.30.1-01)  คือ 
           อตัลกัษณ์  :  บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 
           เอกลกัษณ์ :  ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม           

ข้อ 4 มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีครบถ้วน ตัง้แตก่ารควบคมุ ตดิตามการ
ดําเนินงานตามระบบท่ีมหาวทิยาลยักําหนด (9.1-04) และประเมินคณุภาพการศกึษาตามรอบปี
การศกึษาทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (9.1-05)  มีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (สมศ.) กําหนด เสนอตอ่มหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลา  รวมทัง้มีการบนัทกึข้อมลูลง
ในโปรแกรม CHE QA ของ สกอ. และมีการนําผลการประเมินคณุภาพรอบปีการศกึษา 2554 มาจดัทํา
แผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาในรอบปีการศกึษา 2555 (9.1-02) 

ข้อ 5 มีการนําผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสง่ผลให้การดําเนินงาน ของ 
ตามตวับง่ชีดี้ขึน้ 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 6 คณะมีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน        โดยใช้ข้อมลูจาก 

ระบบสารสนเทศในตวับง่ชีท่ี้ 7.3  (7.3-03)       รวมทัง้มหาวทิยาลยัยงัมีระบบสารสนเทศด้านงบคุลากร 
มหาวิทยาลยั (UPIS) โดยหน่วยการเจ้าหน้าท่ีแตล่ะคณะจะได้สทิธ์ิในการกรอกข้อมลูบคุลากรและงาน 
บริการวิชาการ (วิทยากร ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน) เทา่นัน้  ซึง่ผู้ รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจะดําเนินการ 
บนัทกึข้อมลูลงระบบอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ  

ข้อ 7 มีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาจากการ
ประเมินผลการสอนของผู้สอนทางออนไลน์ของคณะ http://202.44.35.68   แต่ในปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลยัให้ทดลองใช้ระบบสง่เกรดและประเมินผลผู้สอนออนไลน์ซึง่ยงัไม่สมบรูณ์ดีนกั   นอกจากนี ้
ยงัมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเว็บไซต์คณะทาง online ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นกัศกึษา ศิษย์เก่า และบคุคลทัว่ไป  (7.3-04)  มีช่องทางให้นกัศกึษา ศิษย์เก่าและบคุคลภายนอกเข้า
มาแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะได้ท่ี https://www.facebook.com/FacultyTechnicalEducation 

ข้อ 8 มหาวิทยาลยัมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา    ซึง่ประกอบด้วยตวัแทน 
หรือผู้ รับผิดชอบด้านประกนัคณุภาพของทกุสว่นงานของมหาวิทยาลยัร่วมเป็นคณะกรรมการ (9.1-07) 
ซึง่มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 
ได้แก่ การประชมุ การฝึกอบรม การจดับรรยาย    มหาวิทยาลยัยงัมีเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา 
กบัอีก 2 มหาวทิยาลยั คือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
ซึง่มีการจดัสมัมนาร่วมกนัทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (9.1-08) และคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยงัได้มีการทํา 
บนัทกึข้อตกลงกบัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ    มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลสวุรรณภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (9.1-09)  

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.3–03  ระบบสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 9.1–01 คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัสว่นงาน 
เอกสารหมายเลข 9.1-02  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 

13 กมุภาพนัธ์ 2556 เร่ือง เป้าหมายของตวับง่ชี ้การกําหนดตวับง่ชีแ้ละ 
แผนพฒันาคณุภาพ ปีการศกึษา 2555   

เอกสารหมายเลข 9.1–03 ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง นโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา 
เอกสารหมายเลข 9.1-04 การรายงานผลการดําเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา รอบ 9 เดือน  

ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 9.1-05  คําสัง่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ท่ี 46/2555  เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555  
เอกสารหมายเลข 9.1–06 คําสัง่ มจพ. ท่ี 546/2551 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยประกนัคณุภาพ 

การศกึษา ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2551  
เอกสารหมายเลข 9.1–07 โครงการสมัมนาเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา 3 มหาวิทยาลยั 

  เอกสารหมายเลข 9.1–08 บนัทกึข้อตกลงกบัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. กบัสถาบนัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เอกสารหมายเลข 97.30.1-01   มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวชิาการ คณะครุศาสตร์ฯ 
                                            ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
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ตัวบ่งชี ้9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 4 วนั 
2. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 3 วนั 
3. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 2 วนั 
4. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 1 วนั 
5. สง่ SAR ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 1 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 2 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 3 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 4 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 5 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

มหาวิทยาลยักําหนดให้สว่นงานสง่รายงานการประเมินตนเองภายในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556  ซึง่คณะได้
ดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเองสง่ให้มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การสง่รายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลา เกินกําหนด 
1 วนั 

ตามกําหนด 
 

5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง :  
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 9.20.1-01  วนัท่ีมหาวิทยาลยัรับรายงานการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี ้9.20.2 มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการนําผลการประเมินคณุภาพภายในของรอบปีการศกึษา 
ท่ีผา่นมา ไปจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ และคณะกรรมการประจํา
สว่นงานให้ความเห็นชอบ 

   9.1-02 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพ    7.3-04, 

1.1-06 

3. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพอยา่งน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

   1.1-06, 

9.1-04, 

5.1-07 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอ่ผู้บริหาร    9.1-04 

5. มีรายงานผลการดําเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานตอ่
คณะกรรมการประจําสว่นงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอ่
มหาวิทยาลยั 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการนําผลการประเมินคณุภาพภายในของรอบปีการศกึษา 2554 มาจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ  

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 13 
กมุภาพนัธ์ 2556  (9.1-02) 

ข้อ 2 มีการดําเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพ ได้แก่  การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
คณะทางออนไลน์ (7.3-04)  มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย งบประมาณ  
ผู้ รับผิดชอบโครงการท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ครบทัง้ 4 พนัธกิจ เพ่ือวดัความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจําปี (1.1-06)  มีการเพิม่ช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและบคุคล 
ภายนอกให้ข้อเสนอแนะผา่นเว็บไซต์ https://www.facebook.com/FacultyTechnicalEducation  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
รวมทัง้มีการเปรียบเทียบตวัชีว้ดัของแผนกลยทุธ์ปีท่ีแล้วเทียบกบัปีนี ้เพ่ือวดัความสําเร็จของการ 
พฒันาตนเองและเสนอให้คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการให้ข้อคดิเห็น   

ข้อ 3 มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือ 
พิจารณา ได้แก่ การปรับปรุงแผนปฏิบตักิารประจําปี (1.1-06)  การรายงานผลการดําเนินงานประกนั 
คณุภาพการศกึษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน (9.1-04)  มีการรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่ 
สงัคม รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (5.1-07) 

ข้อ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานและรายงานเสนอคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ (9.1-04) 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-06  แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 5.1-07 รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สงัคม รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข 7.3–04  สรุปผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะ 
เอกสารหมายเลข 9.1-02  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 

13 กมุภาพนัธ์ 2556 เร่ือง เป้าหมายของตวับง่ชี ้การกําหนดตวับง่ชีแ้ละ 
แผนพฒันาคณุภาพ ปีการศกึษา 2555   

เอกสารหมายเลข 9.1-04 การรายงานผลการดําเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา รอบ 9 เดือน  
ปีการศกึษา 2555 
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องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 97.20.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่คดิเป็น ทาํเป็น 
ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารเพ่ือพฒันานกัศกึษาให้
เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น 

   1.1-01,  

97.20.1-01, 

97.20.1-02 

2. มีระบบและกลไกการพฒันาให้นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
    ทําเป็น และดําเนินการตามระบบ 

   97.20.1-03 

ถงึ 

97.20.1-06 

3. มีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาให้นกัศกึษาคดิเป็น ทําเป็น    97.20.1-07, 

97.20.1-08 

4. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร    1.1-08 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น 

 

 

   

6. มีนกัศกึษาหรือผลงานของนกัศกึษาได้รับการยอมรับ หรือได้รับการ
ยกยอ่ง หรือได้รับรางวลัระดบัชาตหิรือนานาชาตใินด้านการคดิเป็น
ทําเป็น 

 

 

  97.20.1-09 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1           มหาวิทยาลยัมีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2569) ท่ี

สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั (97.20.1-01)  ซึง่
ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมใน
การแขง่ขนัด้านวิชาการและวชิาชีพทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ  กลยทุธ์ท่ี 3 สง่เสริมการพฒันา
นกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตามมตสิภา
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
มหาวิทยาลยัเร่ืองเอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 
2554 (97.20.1-02) ดงันี ้
        อตัลกัษณ์ : “บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น”  (Graduates with Creativity & Workability) 
         เอกลกัษณ์ : “มจพ. คือ มหาวิทยาลยัแหง่การสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม” 
                             “KMUTNB : University of Invention Creation to Innovation” 
        สว่นคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้จดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม พ.ศ. 
2555-2559 (ระยะ 5 ปี)  (1.1-03) ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) ของมหาวทิยาลยั ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  
กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ   

ข้อ 2   ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียน และมี      
  การให้นกัศกึษาจดัทําโครงงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ เช่น  
        1. วิชา 200392 Professional Experience II   3(0-6-3)  (97.20.1-03) 
        2. วิชา 213344 Image Processing and Machine Vision  3(2-2-5)  (97.20.1-04) 
        3. วิชา 020313103 Fluid Mechanics   3(2-3-5)   (97.20.1-05) 
         4.  วิชา 213360 Industrial Robotics   3(2-2-5)    (97.20.1-06) 

ข้อ 3 คณะมีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาให้นกัศกึษาคดิเป็น ทําเป็น ได้แก่ โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 
(97.20.1-07) และโครงการประกวดสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์ “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 ของ
ภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม (97.20.1-08)   

ข้อ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร (1.1-08) 
ข้อ 5 มีการนําข้อเสนอแนะเร่ืองแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2554 มาพจิารณาในการจดัทําแผนปีงบประมาณ 

2555  ซึง่อยูใ่นระหวา่งการจดัทํารูปเลม่   
ข้อ 6 ปีการศกึษา 2555 มีนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 3 คน ได้รับรางวลัชมเชยในการประกวด

ความเป็นเลศิในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การจดัการทรัพยากรนํา้ตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  (97.20.1-09)   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
ทําเป็น 

ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03       แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 1.1–08        รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
          ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-01  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-02  มตสิภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2554 
   เร่ือง อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ของ มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-03  มคอ.3  วิชา 200392 Professional Experience II 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-04  มคอ.3  วิชา 213344 Image Processing and Machine Vision   
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-05  มคอ.3  วิชา 020313103 Fluid Mechanics  
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-06  มคอ.3  วิชา 213360 Industrial Robotics    
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-07  โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-09  ใบเกียรตบิตัรนกัศกึษาได้รับรางวลัชมเชยจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.20.2   ระบบและกลไกการพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
                     ประดษิฐกรรมสู่นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุ
การพฒันานวตักรรม 

 

 

  1.1-03, 

97.20.1-01 

97.20.1-02 

2. มีระบบและกลไกการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบคุลากร 
    สร้างสรรค์นวตักรรม และดําเนินการตามระบบ 

 

 

  97.20.1-07, 

97.20.1-08 

3. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสง่เสริม
สนบัสนนุการพฒันานวตักรรม 

 

 

  1.1-08 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการพฒันานวตักรรม 

 

 

   

5. มีผลงานของนกัศกึษาหรือบคุลากรท่ีเกิดประโยชน์หรือสร้างคณุคา่
ตอ่ชมุชน/สงัคม หรือได้รับการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร 

   97.20.2-01 

97.20.2-02 

6. สว่นงานหรือบคุลากร หรือนกัศกึษา หรือผลงานของบคุลากร หรือ

ผลงานของนกัศกึษาได้รับการยอมรับในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ
   97.20.2-03, 

97.20.2-04 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1         มหาวิทยาลยัมีการจดัทําแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ี

สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั (97.20.1-01)  ซึ่ง
ประกอบด้วย ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมใน
การแขง่ขนัด้านวิชาการและวิชาชีพทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  กลยทุธ์ท่ี 3 สง่เสริมการพฒันา
นกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตามมติ
สภามหาวิทยาลยัเร่ือง เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 
26 มกราคม 2554 (97.20.1-02) ดงันี ้



 - 121 -

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
          ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555-2559 (ระยะ 5 ปี)  (1.1-03) ซึ่งสอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ.2555-2559) ของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  
กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

ข้อ 2 มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด โดยกําหนดให้
นกัศกึษาทกุคนต้องจดัทําโครงงานพิเศษก่อนจบการศกึษาร่วมกบักิจกรรมอ่ืนท่ีได้ให้ผู้ เรียนได้ร่วมกนันํา
องค์ความรู้จากห้องเรียนมาวิเคราะห์  สังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ โครงการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ ครัง้ท่ี 4 (97.20.1-07) และโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ “IBA Innovation 
Award” ครัง้ท่ี 3 ของภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม (97.20.1-08)  ซึ่งเป็นการให้นกัศกึษาได้มีเวที
ในการแขง่ขนัผลงานทางวิชาการก่อนเข้าสูเ่วทีระดบัชาติและนานาชาติ  สว่นของบคุลากรมีการสง่เสริม 
สนบัสนนุงบประมาณในการวิจยัและนําเสนอผลงาน  

ข้อ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร (1.1-08)  
ข้อ 4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการพฒันา

นวตักรรม  
ข้อ 5 มีผลงานอาจารย์ได้รับการจดอนสุิทธิบตัร 1 ผลงาน ได้แก่ ผศ.ดร.มานิตย์  สิทธิชยั ช่ือผลงาน อปุกรณ์

ป้องกนัมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสไหม้ขณะแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดลุโดยอาศยัตวัเก็บประจ ุ(97.20.2-01)  และ
มีผลงานของนักศึกษา คือ นายนรินทร์ ธีรพฒันาเกียรติ ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ 1 ผลงาน คือ โปรแกรม
เม้าส์สําหรับผู้ ป่วยโรคสมองพิการชนิดกล้ามเนือ้หดเกร็ง (97.20.2-02) 

ข้อ 6 มีผลงานของอาจารย์ 2 ท่าน  ได้รับรางวลัในระดบันานาชาติ  คือ   1) รศ.ดร.ปฏิพทัธ์ ทวนทอง ได้รับ
รางวลัYoung Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology  (97.20.2-03)  
2)  ผศ.โกศิน สวนานนท์ ได้รับ 3 เหรียญรางวัล    จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น เร่ือง “เปลวเพลิง  
พลาสม่าพลงังานนํา้” จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และรางวลั Special Prize จากประเทศอิหร่าน  
(97.20.2-04) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยั
แหง่การสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม 

ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
 
จุดแข็ง 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03     แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 1.1–08    รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
       ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-01 แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-02  มตสิภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2554 
  เร่ือง อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ของ มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-07 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-01  ใบจดอนสุทิธิบตัร ของ ผศ.ดร.มานิตย์  สทิธิชยั 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-02 เอกสารการจดลขิสทิธ์ิของนกัศกึษา (นายนรินทร์  ธีรพฒันาเกียรต)ิ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-03 ประกาศผลรางวลั 2012 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Awards  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-04   ภาพอาจารย์ได้รับรางวลั 2 ทา่น 
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ตวับ่งชี ้สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 
วิธีการคาํนวณ 
 

คะแนนประเมินบณัฑิต = 
ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้คา่เฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวับ่งชี ้

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ปีการศึกษา 2554 
1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาทัง้หมด คน 944 
2. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด คน 329 
3. ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต คะแนน 1,360.09 
4. คา่เฉล่ียของคะแนนประเมิน คา่เฉล่ีย 4.13 

 
การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

คา่เฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต คา่เฉล่ีย คา่เฉล่ีย 4.13 4.13 

 
รายการเอกสารอ้างองิ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-02  มตสิภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2554 
  เร่ือง อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ของ มจพ. 

เอกสารหมายเลข สมศ.16.2–01   บนัทกึข้อความจากกองแผนงาน ท่ี กผ.166/2556 ลงวนัท่ี 7 มิถนุายน  
                                                   2556  สมศ.16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ รุ่นปีการศกึษา 
               2554 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.30.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่คดิเป็น ทาํเป็น ถ่ายทอดเป็น 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

   1.1-03 

97.30.1-01 

2. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์
จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียน หรือจากการวจิยั 

   97.20.1-03 

97.20.1-05 

3. ทกุหลกัสตูรมีการให้นกัศกึษาจดัทําโครงงาน หรือโครงการปัญหา
พิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 

    

4. มีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
ของนกัศกึษา 

   97.20.1-07, 

97.20.1-08 

5. มีนกัศกึษาหรือผลงานของนกัศกึษา หรือศิษย์เก่าได้รับการยอมรับ
หรือได้รับการยกยอ่ง หรือได้รางวลัในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

 

 

  97.20.1-09 

6. มีผลการประเมินวา่บณัฑิตมีคณุลกัษณะ “คิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น” ของผู้ใช้บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ตัง้แตร่ะดบั 

    3.51 ขึน้ไป 

 

 

  97.30-01-2 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะได้จดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะ 5 ปี)  (1.1-03) 
ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วม
แขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ซึง่คณะได้มีการกําหนดอตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ตามมตขิองคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  
(97.30.1-01)  

ข้อ 2 ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบตัิทัง้ในและนอกห้องเรียน

หรือจากการวิจยั การเย่ียมชมโรงงาน สถานประกอบการ และการฝึกสอน ได้แก่  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

       1. วชิา 200392 Professional Experience II      (97.20.1-03) 

       2. วชิา 020313103 Fluid Mechanics    (97.20.1-05) 

ข้อ 3 ทกุหลกัสตูรมีการให้นกัศกึษาจดัทําโครงงานหรือโครงการปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 

(ดหูลกัสตูร) 
ข้อ 4 ในปีการศกึษา 2555 คณะมีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาให้นกัศกึษาคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น ได้แก่ 

โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 (97.20.1-07) และโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ “IBA 

Innovation Award” ครัง้ท่ี 3  (97.20.1-08)   

ข้อ 5 มีนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 3 คน ได้รับรางวลัชมเชยในการประกวดความเป็นเลศิใน

การจดัการเรียนรู้ เร่ือง การจดัการทรัพยากรนํา้ตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  (97.20.1-09)   
ข้อ 6 มีการจดัทําแบบประเมินการรับรู้และการยอมรับอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ   ซึง่ได้แจกประเมินไป

ทัง้หมดตามจํานวนบคุลากร คือ 180 ใบ  ได้รับกลบัมา 138 ใบ คดิเป็นร้อยละ 76.67  ซึง่มีความพงึพอใจ

ภาพรวมในระดบัมาก อยูท่ี่ 3.91 (ด้านอตัลกัษณ์ 3.96 และด้านเอกลกัษณ์ 3.85) (97.30-1-02) 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :     สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03     แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (2555-2559) 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-03  มคอ.3  วิชา 200392 Professional Experience II 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-05  มคอ.3  วิชา 020313103 Fluid Mechanics  
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-07 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-09  ใบเกียรตบิตัรนกัศกึษาได้รับรางวลัชมเชยจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 97.30.1-01  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวชิาการ คณะครุศาสตร์ฯ 
                                            ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 97.30.1-02  สรุปผลประเมินการรับรู้และการยอมรับอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.30.2   ระบบและกลไกการพัฒนาคณะให้เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์เพ่ือสง่เสริมการพฒันาและสร้างสรรค์
นวตักรรม 

 

 

  1.1-03 

2. มีการจดัทําแผนปฏิบตักิารตามกลยทุธ์ในการพฒันาและ
สร้างสรรค์นวตักรรม 

 

 

  1.1-06 

3. มีการสนบัสนนุสง่เสริมให้นกัศกึษาและบคุลากรได้มีสว่นร่วมใน
การปฏิบตัติามแผนกลยทุธ์ท่ีกําหนด 

 

 

  97.20.1-07, 

97.20.1-08  

4. มีการประเมินผลการปฏิบตัติามแผนในการพฒันาและสร้างสรรค์
นวตักรรม 

 

 

  1.1-08 

5.  มีการนําผลประเมินมาพฒันาปรับปรุงแผนในการพฒันาและ   
     สร้างสรรค์นวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

   

6. ผลงานของนกัศกึษาหรือบคุลากร หรือศษิย์เก่าได้รับรางวลัหรือ 
    ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาต/ินานาชาต ิหรือนําไปขยายผลในการ 
    ใช้งานจริง 

 

 

  97.20.1-09, 

97.20.2-03, 

97.20.2-05 

7. ผลงานท่ีเกิดจากความคดิสร้างสรรค์ของนกัศกึษาหรือบคุลากร 
หรือศษิย์เก่าได้รับการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร 

 

 

  97.20.2-01 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 หรือ 7 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทําแผนพฒันาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-
2559 (ระยะ 5 ปี)  (1.1-03) ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ กลยทุธ์ท่ี 2 
สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

ข้อ 2 มีการจดัทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 2555 ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตบณัฑิตท่ีมี
คณุภาพและคณุธรรม  กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแข่งขนัผลงานนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(1.1-06) 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 3 มีการสนบัสนนุสง่เสริมให้นกัศกึษาและบคุลากรได้มีสว่นร่วมในการดําเนินงานตามกลยทุธ์ท่ี 2    ได้แก่ 
โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 (97.20.1-07)   และโครงการประกวดสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์ “IBA   
Innovation Award” ครัง้ท่ี 3  (97.20.1-08) 

ข้อ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร (1.1-08) 
ข้อ 5 มีการนําข้อเสนอแนะเร่ืองแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2554 มาพจิารณาในการจดัทําแผน

ปีงบประมาณ 255  ซึง่อยูใ่นระหวา่งการจดัทํารูปเลม่   
ข้อ 6       มีผลงานนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษาได้รับรางวลัชมเชย จํานวน 3 คน ในการเข้าประกวด

ความเป็นเลศิในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง“การจดัการทรัพยากรนํา้ตามแนวพระราชดําริฯ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี” ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
(97.20.1-09)   
      มีผลงานของอาจารย์ 2 ทา่น ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิคือ 1) รศ.ดร.ปฏิพทัธ์ ทวนทอง ได้รับ
รางวลัYoung Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology  (97.20.2-03)  
2) ผศ.โกศนิ สวนานนท์ ได้รับ 3 เหรียญรางวลั ผลงานเร่ือง “เปลวเพลงิ พลาสม่าพลงังานนํา้”  จาก
ประเทศสาธารณฐัเกาหลี และรางวลั Special Prize จากประเทศอิหร่าน  (97.20.2-04) 

ข้อ 7 มีผลงานของอาจารย์ได้รับการจดอนสุทิธิบตัร 1 ผลงาน ได้แก่ ผศ.ดร.มานิตย์ สทิธิชยั ช่ือผลงาน 
อปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสไหม้ขณะแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดลุโดยอาศยัตวัเก็บประจ ุ 
(97.20.2-01)  

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันาคณะให้เป็นต้นแบบแหง่การผลติ
ครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 

ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :    สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
 เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เอกสารหมายเลข 1.1–08  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
     ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-07 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-09  ใบเกียรตบิตัรนกัศกึษาได้รับรางวลัชมเชยจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-01  ใบจดอนสุทิธิบตัร ของ ผศ.ดร.มานิตย์  สทิธิชยั 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-03 ประกาศผลรางวลั 2012 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Awards  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-04   ภาพอาจารย์ได้รับรางวลั 2 ทา่น 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.1  ผลการชีนํ้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในระดับมหาวทิยาลัย 

         ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)    1.1-06, 
97.20.1-07, 
97.20.1-08 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    97.20.1-07, 
97.20.1-08 

3. มีประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่คนในมหาวิทยาลยั    97.20.2-02 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่มหาวิทยาลยั     

5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ    97.20.1-09 
97.20.2-03, 
97.20.2-04 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการจดัทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 2555 ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตบณัฑิตท่ี

มีคณุภาพและคณุธรรม  กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแข่งขนัผลงานนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์
ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(1.1-06)  โดยในปีการศกึษา 2555 คณะได้จดัโครงการอยา่งตอ่เน่ืองเป็น
ประจําทกุปี คือ โครงการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ ครัง้ท่ี 4 (97.20.1-07) และโครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์  “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 (97.20.1-08)   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้
คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  เป็นการส่งเสริมให้
นกัศึกษาและผู้สนใจรวบรวมความรู้และประยกุต์ความรู้ เพ่ือคิดค้นพฒันาสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ี
สามารถนําไปตอ่ยอดใช้งานได้จริงตอบสนองความต้องการของสงัคมโดยสว่นใหญ่ และเพ่ือเป็นเวที
ให้นกัศกึษาได้ใช้ความคดิ การพฒันาทกัษะในการแสดงผลงานสิง่ประดษิฐ์ 

ข้อ 2 จากการสรุปผลประเมินโครงการทัง้ 2 โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด คือ โครงการ
โครงการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ ครัง้ท่ี 4 (97.20.1-07)) ตัง้เป้าหมายไว้ว่ามีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
และมีความพึงพอใจระดับมาก  จากการดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 212 คน และผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก (4.04)  และโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  “IBA 
Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 (97.20.1-08)  ตัง้เป้าหมายไว้ว่ามีผลงานเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 12 
ผลงาน และมีความพึงพอใจระดบัมาก  จากการดําเนินงานมีผลงานเข้าประกวด 37 ผลงาน และ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจระดบัมาก (4.57) 

ข้อ 3 จากการจดัโครงการดงักลา่วทําให้บคุลากรและนกัศกึษา ได้ศกึษาแนวคิดตามพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รู้จกัการทํางานเป็นทีม นกัศกึษาได้
นําองค์ความรู้และประยุกต์ความรู้คิดค้นพฒันาสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถนําไปจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและพฒันาตอ่ยอดใช้งานได้จริง  โดยมีผลงานของนกัศกึษา คือ นายนรินทร์ ธีร
พฒันาเกียรติ ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ 1 ผลงาน คือ โปรแกรมเม้าส์สําหรับผู้ ป่วยโรคสมองพิการชนิด
กล้ามเนือ้หดเกร็ง (97.20.2-02)   

ข้อ 4 จากการจดัโครงการประกวดสิง่ประดษิฐ์ดงักลา่วได้มีการนําผลงานท่ีได้รับรางวลัชนะเลศิ คือ  
นายชนินทร์ ป่ินแก้ว  นกัศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควชิาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม ผลงาน 
“ตู้แลกเหรียญสบิอจัฉริยะ (Bill to coin vending machine (B2C)  ซึง่อยูใ่นระหวา่งการขอจด 
สทิธิบตัรทางปัญญา  ซึง่เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและมีบริษัทมีความสนใจมาตดิตอ่กบันกัศกึษา 

ข้อ 5       มีผลงานนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษาได้รับรางวลัชมเชย จํานวน 3 คน ในการเข้า
ประกวดความเป็นเลศิในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง“การจดัการทรัพยากรนํา้ตามแนวพระราชดําริฯ ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี” ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
(97.20.1-09)   
      มีผลงานของอาจารย์ 2 ท่าน ได้รับรางวัลในระดบันานาชาติ คือ 1) รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 
ได้รับรางวลัYoung Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology  
(97.20.2-03)  2) ผศ.โกศิน สวนานนท์ ได้รับ 3 เหรียญรางวลั ผลงานเร่ือง “เปลวเพลิง พลาสม่า
พลงังานนํา้”  จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และรางวัล Special Prize จากประเทศอิหร่าน  
(97.20.2-04) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 เอกสารหมายเลข 1.1-06 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-07 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ “IBA Innovation Award” ครัง้ท่ี 3 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-09  ใบเกียรตบิตัรนกัศกึษาได้รับรางวลัชมเชยจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-01  ใบจดอนสุทิธิบตัร ของ ผศ.ดร.มานิตย์  สทิธิชยั 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-03 ประกาศผลรางวลั 2012 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Awards  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-04   ภาพอาจารย์ได้รับรางวลั 2 ทา่น 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.2  ผลการชีนํ้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกมหาวทิยาลัยด้านพลังงาน 

         และส่ิงแวดล้อม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)    สมศ.18.2-01, 

สมศ.18.2-02 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    สมศ.18.2-02 

3. มีประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่คนในชมุชน     

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่ชมุชนหรือ
สงัคม 

    

5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ     

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มหาวิทยาลยัมีการกําหนดประเดน็ท่ีจะดําเนินงานเพ่ือชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคม

ภายนอกมหาวิทยาลยั    โดยมตเิห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผน ครัง้ท่ี 14/255  
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 และมตสิภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 255 
(สมศ.18.2-01) พจิารณาดําเนินโครงการตา่ง ๆ 4 โครงการ ตามมตคิณะกรรมการนโยบายและ
แผน คณะเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการรณรงค์ไม่ทิง้ขยะและปลอ่ยนํา้เสียลงคลอง  ซึง่สอดคล้อง
เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลยั  
ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างศกัยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสูส่ากล  
เป้าประสงค์ท่ี 4.3  องค์ความรู้ท่ีให้บริการวิชาการสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม  
กลยทุธ์ท่ี 6 สร้างและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ภาคอตุสาหกรรม
และสงัคม  (สมศ.18.2-02) 

ข้อ 2 จากการสรุปผลประเมินโครงการบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีกําหนด คือ ชมุชนมีความพงึพอใจใน
ระดบัดี (ร้อยละ 80)  และชมุชนได้รับความรู้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 72.30 (สมศ.18.2-02) หน้า 21-25 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 3 ชมุชนได้รับความรู้เก่ียวกบัการรักษาแหลง่นํา้ในชมุชนให้มีคณุภาพดีขึน้ โดยการไม่ทิง้ขยะและ 

ปลอ่ยนํา้เสียลงคลองบางเขนใหม่   
ข้อ 4 ประชาชนบริเวณริมคลองบางเขนใหม่เกิดจิตสํานกึในการอนรัุกษ์แหลง่นํา้ และร่วมกนัดแูลรักษา 

แหลง่นํา้ในชมุชน ทําให้คณุภาพชีวิตดีขึน้ 
ข้อ 5 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 เอกสารหมายเลข สมศ.18-01   มตท่ีิประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผน ครัง้ท่ี 16/2555 
 เอกสารหมายเลข สมศ.18-02   โครงการรณรงค์ไม่ทิง้ขยะและปลอ่ยนํา้ลงคลอง 
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ตารางที่ 1 (ส. 1) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 รายตวับง่ชี ้ 
                    คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ    

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  4.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1     4.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลติบัณฑติ      

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูร 

5 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ  3.00 

2.2 อาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาเอก  
ร้อยละ 48 

79  
65.29 

 
 

 
5.00  อาจารย์ประจําทัง้หมด 121 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําวฒิุปริญญาเอก 
ท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

    

2.3 อาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

 
ร้อยละ 24 

21  
17.36 

 
 

 
2.89 

 อาจารย์ประจําทัง้หมด 121 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ท่ี
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

    

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนนุ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  4.00 

2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ 

6 ข้อ  1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 6 ข้อ  1,3,4,5 4 ข้อ  3.00 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล 
การเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 

4 ข้อ 3,4,5 3 ข้อ  3.00 

2.8 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

สมศ.1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 86.35  
86.35 

 
 

 
4.32 

 จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทัง้หมด 100 

สมศ.2 ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมิน
บณัฑิต 

คา่เฉล่ีย 4 1371.81  
4.17 

 
 

 
4.17 

 จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 329 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

สมศ.3 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.โท 

 
ร้อยละ 4 

 
42.50 

 
14.86 

 
 

 
2.97 

 จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.โท
ทัง้หมด 

286 

สมศ.4 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์ของ
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.เอก 

 
ร้อยละ 50 

 
18.50 

 
63.79 

 
 

 
5.00 

 จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.เอก
ทัง้หมด 

29 

สมศ.14 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของอาจารย์ประจํา 4 คะแนน 574 4.74  3.95 

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 121 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2     3.95 

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา      

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม
นกัศกึษา 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 3     5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวจัิย      

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ  1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 80,000 
บาท 

16,786,799.00 147,252.62 
บาทตอ่คน 

 
 

 
4.09  จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 

ท่ีปฏิบติังานจริง 
114 

สมศ.5 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของงานวิจยัหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ร้อยละ 25 

 
34.75 

 
28.72 

 
 

 
5.00 

 อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 121 

สมศ.6 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 16 

21  
17.36 

 
 

 
4.34 

 อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 121 

สมศ.7 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานวิชาการ 
ท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

 
ร้อยละ 7 

4.75  
3.93 

 
 

 
1.97 

 อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 121 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 4     4.23 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม     

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

4 ข้อ 1,2 2 ข้อ  2.00 

สมศ.8 การนําความรู้และประสบการณ์จาก 
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันา 
การเรียนการสอนและการวิจยั 

 
ร้อยละ 30 

4  
100 

 
 

 
5.00 4 

สมศ.9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ  3.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 5     3.50 

องค์ประกอบที่ 6  การทาํนุบาํรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

     

6.1 ระบบและกลไกในการทํานบํุารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 ข้อ  1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

สมศ.10 การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 ข้อ  1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

สมศ.11 การพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวฒันธรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 6     4.33 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      

7.1 ภาวะผู้ นําของคณะกรรมการประจําสว่น
งานและผู้บริหารทกุระดบัของสว่นงาน 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  4.00 

7.2 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตดัสนิใจ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 7     4.75 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ       

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 8     5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน 
7 ข้อ 1,2,3,4,6,8 6 ข้อ  4.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

9.20.1 การสง่รายงานการประเมินตนเอง 4 ข้อ 5 1 ข้อ  5.00 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 9     4.33 

องค์ประกอบที่ 97  อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม     

97.20.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 

5 ข้อ 1,2,3,4,6 5 ข้อ  4.00 

97.20.2 ระบบและกลไกการพฒันามหาวิทยาลยัให้
เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสูน่วตักรรม 

4 ข้อ 1,2,3,5,6 5 ข้อ  4.00 

97.30.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

5 ข้อ 1,2,3,4,6 5 ข้อ  5.00 

97.30.2 ระบบและกลไกการพฒันาคณะให้เป็น
ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์ 
นวตักรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4,6,7 6 ข้อ  5.00 

สมศ.16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามลกัษณ์ คา่เฉล่ีย 4 1360.09 4.13  4.13 
329 

สมศ.18.1 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สงัคมภายในมหาวิทยาลยัด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

3 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

สมศ.18.2 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สงัคมภายนอกมหาวิทยาลยัด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อม 

3 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 97     4.59 

 ค่าเฉล่ียรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้อง สกอ.     4.22 

 
ค่าเฉล่ียรวม (ไม่นับอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชีเ้พิ่ม 
มจพ.และส่วนงาน 

  4.16 

 ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้(ไม่นับตัวบ่งชีเ้พิ่มของส่วนงาน)   4.21 

 ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้     4.25 
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ตารางที่ 2 (ส. 2) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และ
มาตรการสง่เสริม) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จําแนกตามองค์ประกอบ และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผล

ประเมนิ ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดาํเนินการ - 4.00 - 4.00 ดี 
2. การผลิตบณัฑิต 4.30 3.25 4.24 3.95 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 4.09 5.00 3.77 4.23 ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.00 4.00 3.50 พอใช้ 
6. การทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.17 4.13 4.16 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 9 องค์ประกอบ (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม) 

อยูใ่นระดบัดี (คา่เฉล่ีย 4.16 
โดยมีองค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันา

นกัศกึษา   องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ และองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดี จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์

และแผนดําเนินการ  องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต  องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  องค์ประกอบท่ี 6 การทํานบํุารุง
ศลิปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัพอใช้ จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
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ตารางที่ 3 (ส. 2+)     แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม

องค์ประกอบ และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ 
มติขิองระบบประกนัคุณภาพ 

ผล
ประเมนิ 

ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดาํเนินการ - 4.00 - 4.00 ดี 
2. การผลิตบณัฑิต 4.30 3.25 4.24 3.95 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 4.09 5.00 3.77 4.23 ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.00 4.00 3.50 พอใช้ 
6. การทํานบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.33 - 4.33 ดี 
97. อตัลกัษณ์ และมาตรการสง่เสริม - 4.50 4.71 4.59 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.25 4.24 4.25 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี   

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 10 องค์ประกอบ (รวมทกุตวับง่ชี)้ อยูใ่นระดบัดี  (คา่เฉล่ีย 4.25)  
โดยมีองค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก จํานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่   องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันา

นกัศกึษา  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  องค์ประกอบท่ี 97 
อตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริม 

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดี จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์
และแผนดําเนินการ  องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต  องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  องค์ประกอบท่ี 6 การทํานบํุารุง
ศลิปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัพอใช้ จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
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ตารางที่ 4 (ส. 3) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และ
มาตรการสง่เสริม) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จําแนกตามมาตรฐานการอดุมศกึษา และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ 

ผลประเมนิ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 4.29 4.29 ด ี

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
การอดุมศกึษา 

- 4.43 - 4.43 ดี 

 
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร 
การอดุมศกึษา 

4.25 3.78 4.19 4.00 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 3.77 4.26 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.17 4.13 4.16 ดี 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศกึษา (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริม) มาตรฐานด้าน

คณุภาพบณัฑิต มีค่าเฉล่ีย 4.29  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการ
อดุมศกึษา มีค่าเฉล่ีย 4.43 และด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนมาตรฐานด้านการ
สร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.26 
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ตารางที่ 4 (ส. 3) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และ
มาตรการสง่เสริม) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จําแนกตามมาตรฐานการอดุมศกึษา และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ 

ผลประเมนิ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 4.29 4.29 ด ี

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
การอดุมศกึษา 

- 4.43 - 4.43 ดี 

 
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร 
การอดุมศกึษา 

4.25 3.78 4.19 4.00 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 3.77 4.26 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.17 4.13 4.16 ดี 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศกึษา (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริม) มาตรฐานด้าน

คณุภาพบณัฑิต มีค่าเฉล่ีย 4.29  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการ
อดุมศกึษา มีค่าเฉล่ีย 4.43 และด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนมาตรฐานด้านการ
สร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.26 
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ตารางที่ 5 (ส. 3+) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (รวมทกุตวับ่งชี)้ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม
มาตรฐานการอดุมศกึษา และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ 

ผลประเมนิ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 4.29 4.29 ดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอดุมศกึษา 

- 4.44 - 4.44 ดี 

 
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร
การอดุมศกึษา 

4.25 4.00 4.39 4.16 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 3.77 4.26 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.25 4.24 4.25 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (รวมทุกตวับ่งชี)้ มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มีค่าเฉลี่ย 

4.29  มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการอดุมศกึษา มีคา่เฉล่ีย 4.44 และ
ด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา มีค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้
และสงัคมแหง่การเรียนรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.26 
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ตารางที่ 6 (ส. 4) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และ
มาตรการสง่เสริม) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จําแนกตามมมุมองด้านบริหารจดัการและมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ 

ผลประเมนิ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 3.67 4.21 3.96 ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.22 4.50 4.33 ดี 
3. ด้านการเงิน 4.09 5.00 - 4.55 ดีมาก 
4. ด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม 3.95 5.00 3.82 4.14 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.17 4.13 4.16 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (เฉพาะตวับ่งชีข้อง สกอ.) ด้านนกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีค่าเฉล่ีย 3.96 ด้านกระบวนการภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.33  ด้านการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.55 และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้ และนวตักรรม มีคา่เฉล่ีย 4.14 
 

ตารางที่ 7  (ส. 4+) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม

มมุมองด้านบริหารจดัการ และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ 

ผลประเมนิ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 3.67 4.38 4.10 ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.33 4.38 4.38 ดี 
3. ด้านการเงิน 4.09 5.00 - 4.55 ดีมาก 
4. ด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม 3.95 5.00 3.82 4.14 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.25 4.24 4.25 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (รวมทกุตวับ่งชี)้ ด้านนกัศกึษา และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มี

ค่าเฉล่ีย 4.10 ด้านกระบวนการภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.55 และด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
และนวตักรรม มีคา่เฉล่ีย 4.14 
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ตารางที่ 8 (ส. 5) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์
และมาตรการส่งเสริม) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาและตวับ่งชีท่ี้ใช้ประเมินคณุภาพตาม
มาตรฐาน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศกึษา 

     

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
(2) ด้านวิชาการ 3.95 3.33 3.95 3.64 ดี 
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
(4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.30 4.20 3.95 4.20 ดี 
2. มาตฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบนั      
(1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 4.29 4.31 ดี 
(2) ด้านการวิจยั 4.09 5.00 3.77 4.23 ดี 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.00 4.00 3.50 พอใช้ 
(4) ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 2 4.09 4.13 4.15 4.14 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.17 4.13 4.16 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี ท่ี้ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  

(ไม่รวมตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มี
คา่เฉล่ียรวม เป็น 4.20 และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนั มีคา่เฉล่ียรวม เป็น 4.14 
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ตารางที่ 9 (ส. 5+) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2555 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม

มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาและตวับง่ชีท่ี้ใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ 

ผลประเมนิ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมใน
การจดัการศกึษา      

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
(2) ด้านวิชาการ 3.95 4.00 3.95 3.98 ดี 
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
(4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.50 4.13 4.47 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.30 4.39 4.04 4.35 ดี 
2. มาตฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบนั      
(1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 4.29 4.31 ดี 
(2) ด้านการวิจยั 4.09 5.00 3.77 4.23 ดี 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.00 4.50 4.00 ดี 
(4) ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.09 4.13 4.27 4.21 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งชี ้ 4.25 4.31 4.24 4.28 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาและตวับ่งชีท่ี้ใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน (รวมทกุตวั

บ่งชี)้ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศกึษา มีค่าเฉล่ียรวม เป็น 4.35 และมาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบนั มีคา่เฉล่ียรวม เป็น 4.28 
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