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*************** 

 

 
   
    

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ  
 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)   

2. ผศ.ดร.ปกขวัญ หุตางกูร  กรรมการ  
3. อ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก กรรมการ  
4. อ.สํารวย เกษตรสกุลชัย กรรมการ  
5. อ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ กรรมการ  
6. นายภาศกร   พันธ์ุรอด กรรมการและเลขานุการ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รอบปีการศึกษา 2554 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

1. รศ.ดร.วิชัย    แหวนเพชร ประธานกรรมการ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 

2. ผศ.ดร.ปกขวัญ    หุตางกูร  กรรมการ 
3. อ.ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก กรรมการ 
4. อ.สํารวย    เกษตรสกุลชัย กรรมการ 
5. อ.ณรงค์เดช    พัฒนไพบูลย์ กรรมการ 
6. นายภาศกร    พันธ์ุรอด กรรมการและเลขานุการ 

 
หน่วยงานท่ีรบัการประเมิน    คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

กําหนดการประเมิน 
 25 กรกฎาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือวางแผนการตรวจเย่ียม 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
พบผู้บริหาร เย่ียมชมหน่วยงาน และสมัภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 

 26 กรกฎาคม 2555 ประชุมสรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานผลการประเมิน 
นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหาร 

     
     
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  

คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหน่ึง  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค 
พระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ช่ือว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2514    วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  ได้ยกฐานะขึ้นเป็น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขต 
พระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 
จึงยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาโดยใช้ช่ือว่า  "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์"  ต่อมาปี พ.ศ. 2531 
คณะครุศาสตร์อุตสาหรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไปต้ังเป็นคณะใหม่ จึงใช้ช่ือใหม่ 
"คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม" 

ช่วงการก่อต้ังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้าน
เครื่องมือเคร่ืองจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงานจาก
รัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพ่ือผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า รุ่นที่ 1  ในปีการศึกษา 2512    ซึ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.)  แห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2518-2522   รัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
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เยอรมัน ได้ขยายโครงการความช่วยเหลือในการพัมนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้มีความเข้มข้นในด้าน
วิชาวิศวกรรม ปี พ.ศ. 2521 จึงเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า เป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดต้ังภาควิชา หลักสูตรและสาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษา มี
รายละเอียดดังน้ี 

 
หลักสูตรภาคปกติ 
พ.ศ. 2512    -  เปิดสอนหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า 
พ.ศ. 2517    -  เปิดสอนหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล  
พ.ศ. 2519    -  เปิดสอนหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 
พ.ศ. 2521    -  ปรับเปลี่ยนช่ือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า 

เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

พ.ศ. 2523  - เปิดสอนหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  - เปิดสอนหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
พ.ศ. 2529 - เปิดสอนโครงการพัฒนาครูประจําการ เพ่ือการยกระดับครูช่างอุตสาหกรรม ทีม่ีวุฒิ ปว.ส. 

สังกัดกรมอาชีวศึกษา ให้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ดัวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งทางไกล  

พ.ศ. 2530    - เปิดสอนหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
พ.ศ. 2532    - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา 
พ.ศ. 2534    -  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2539   - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม 
  - เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม

(ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
พ.ศ. 2540    - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
พ.ศ. 2542    - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2545    - เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
พ.ศ. 2546 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
พ.ศ. 2549 - เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา  
 - เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา  
พ.ศ. 2550 - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงาน

ระบบ  
พ.ศ. 2552 - เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม  
  - เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  
พ.ศ. 2553 - เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)  



~ 4 ~ 
 

ปรัชญาและปณิธาน  

     ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คือ "พัฒนาคน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 

     ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
และเทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนา
งานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีช้ันนําเพ่ือรับใช้สังคม  

วิสัยทัศน์ 

     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่มาตราฐานสากล  

พันธกิจ  

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคม เพ่ือพัฒนา
การศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดําเนินการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

อัตลักษณ์ 

     บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

เอกลักษณ์ 

     ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
โครงสร้างการบริหาร 
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งช้ี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แท้จริงของตนเอง อันจะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

3. เพ่ือนําเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงาน และการจัด
การศึกษา 
 
วิธีดําเนนิงาน   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ศกึษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ปีการศึกษา 2554  
2. กําหนดขอบเขตการตรวจเย่ียมและประเมิน 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามท่ีอ้างอิงไว้ใน SAR ประกอบการประเมิน 
4. พบผู้บริหาร บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ และรับฟังการดําเนินงานของ 

หน่วยงาน พร้อมทั้งขอข้อมูลในเชิงนโยบาย 
5. สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ 

ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 
6. เย่ียมชมหน่วยงาน 
7. ประชุมเพ่ือตัดสินผล และสรปุผลการประเมิน 
8. นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหาร 
9. จัดทํารายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ ์
10.  นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะ และมหาวิทยาลยั 
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ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 รายตัวบ่งช้ี  
               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ตาราง ป. 1) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ       
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 / 4.00 
 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1     4.00 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต      
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
5 ข้อ 1,2,3,6,7 5 / 3.00 

2.2 อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
48 

65.00 53.28 / 4.44 
 122.00 
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ร้อยละ 

24 
23.00 18.85 X 3.14 

 122.00 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
5 ข้อ 1,2,3,5 4 X 3.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 4.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

6 ข้อ 1,2,3,4,5 5 X 3.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล 
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

4 ข้อ 3,4,5,6 4 / 3.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกั้บ
นักศึกษา 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

264 84.89 / 4.24 
 311 
สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.00 
คะแนน 

1,011.51 4.15 / 4.15 
 244 

สมศ.3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ 
ป. โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 4 25.75 4.05 X 0.81 
 636 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ ์

สมศ.4 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ  
ป. เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
50 

56.00 193.10 / 5.00 
 29 
สมศ.
14 

การพัฒนาคณาจารย์ 4.00 
คะแนน 

541.0 4.43 / 3.69 
122.0 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2     3.50 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
6 ข้อ 1,2,3,4,5 5 X 3.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม 
นศ. 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3     4.00 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย      
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค ์
5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 3.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

80,000 
บาท 

8,902,352.67 79,485.29 X 2.21 
 112.0 

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
25 

25.25 20.70 X 5.00 
 122.0 
สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 

40 
27.00 22.13 X 5.00 

 122.0 
สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 
ร้อยละ 7 4.25 3.48 X 1.74 

 122.0 
  ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4     3.66 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
4 ข้อ 1,2,3 3 X 3.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4 ข้อ 1,2 2 X 2.00 

สมศ.8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ร้อยละ 
30 

4 28.57 X 4.76 

14 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ ์

สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

4 ข้อ 1,2 2 X 2.00 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5     2.94 
องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
6.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
4 ข้อ 1,2,3 3 X 3.00 

สมศ.
10 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 

สมศ.
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6     3.67 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

ส่วนงานและผูบ้ริหารทุกระดับของ
ส่วนงาน 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 4.00 

7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 

การตัดสินใจ 
4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 
  ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7     4.75 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ      
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 / 5.00 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8     5.00 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
7 ข้อ 1,2,3,4,6,7,8 7 / 4.00 

สมศ. 
15 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- 3.73 3.73 - 3.73 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9     4.00 
องค์ประกอบที่ 97 ตัวบ่งชีอั้ตลักษณ ์
สมศ. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ 4.00 1,007.18 4.13 / 4.13 
16.2  คะแนน 244    
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ ์

สมศ.
18.1 

ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านที่ 1 

3 ข้อ 1,2 2 X 3.00 

สมศ.
18.2 

ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านที่ 2 

3 ข้อ 1,4 2 X 3.00 

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่
นวัตกรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 5.00 
9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
4 ข้อ 1 1 X 1.00 

1.30.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 4.00 

1.30.2 ระบบและกลไกการพัฒนาคณะให้
เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครชู่าง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 / 5.00 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 97     4.16 
  ค่าเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ 

(ตัวบ่งช้ี สกอ. + ตัวบ่งช้ี สมศ. โดยไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ. 15 และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์) 
3.72 

  ค่าเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ 
(รวมทุกตัวบ่งช้ี) 

3.76 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคณะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และมกีาร
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 

จุดที่ควรพฒันา 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามนิยามของแผนกลยุทธ์ในคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 
2. ออกแบบระบบการบริหารและการดําเนินงาน แบบฟอร์มสาํหรับการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีและแผนกลยุทธ์ทีส่ามารถตรวจประเมินในเชิงการประกันคุณภาพได้ง่าย 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับการวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ คือ การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กําหนด 

2. ใช้ระบบบริหารโดยคณะกรรมการต่างๆ ของคณะ โดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ีและเป้าหมาย เพ่ือจัดทําโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาได้  
2. มีหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลกัสูตรปริญญาเอก มากกว่าจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เป็นการตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
3. มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

จุดที่ควรพฒันา 
1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ยังไม่ถึงร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
2. บางหลักสูตรไม่มีการประเมนิตามกรอบ TQF 
3. อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังมีจํานวนน้อย 
4. ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมจีํานวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 3.77 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรวางแผนรับนักศึกษาให้มสีัดส่วนของนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น และ/หรือ

ลดการรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ลง 
2. ควรประเมินภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม และส่งเสริมให้อาจารย์สามารถดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
3. ควรดําเนินการประเมินหลักสตูรที่มีในคณะให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร 
4. ควรส่งเสริมใหนั้กศึกษามีการนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง 

1. มีการจัดบริการให้กับนักศึกษาที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนของนักศึกษา 

2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การให้บริการนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. จัดทําแผนบรหิารกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นตัวสรุปทุกโครงการในรูปแบบที่แสดงรายละเอียดเป็นราย
โครงการให้ชัดเจน เช่น การตอบสนองต่อ TQF เรื่องอะไรบ้าง 

2. นําผลประเมินการให้บริการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นรูปธรรม และประเมินเพ่ือช้ีวัดความสําเร็จอีกคร้ังในรอบ 6 เดือน 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพในการทําวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จํานวนมาก 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดระบบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย 
2. ผู้ที่ทํางานวิจัยมักเป็นคนกลุ่มเดิมซึ่งทําให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยกระจายตัวไม่ทั่วถึงและทําใหม้ี

นักวิจัยรุ่นใหมจ่ํานวนน้อย 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. กําหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้ครอบคลมุภารกิจทุกด้านที่
คณะกรรมการได้ดําเนินการ 

2. ดําเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากผลงานวิจัยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ได้ง่ายและให้มกีารเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง 

1. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและมีเครือข่ายบริการวิชาการที่เข้มแข็ง 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ควรจัดทําโครงการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 

2. ควรเขียนคําอธิบายผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
และแนวปฏิบัติที่ดี 

3. ควรมีการสํารวจความต้องการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือนํามาทําแผนในการพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ครบตามหลัก PDCA  
2. จัดให้มีการประเมินโครงการที่ทําให้สอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. มีแผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาคม 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การบูรณาการกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษายังไม่ชัดเจน 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. จัดโครงการในลักษณะบูรณาการที่เช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาโดยให้มี

การระบุลักษณะของการบูรณาการทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กํากับติดตาม และมีหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 
2. มีการจัดการความรู้และนําความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 
3. มีการจัดระบบสารสนเทศที่ดีทั้งภายในและภายนอก 
4. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การประเมินการบริหารงานและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
2. การมีส่วนร่วมในการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรนําผลประเมินการบริหารงานไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปธรรม 
2. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
3. การใช้ระบบสารสนเทศ ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจและนํามาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4. ควรนําผลการบริหารความเสี่ยงแจ้งคณะกรรมการประจาํส่วนงานเพ่ือนําข้อเสนอแนะไปทบทวนในการ

บริหารความเสี่ยงต่อไป 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน 
2. มีการรายงานสถานะทางการเงิน และงานวิเคราะห์ทางการเงินที่ชัดเจนโดยผู้บริหารมีส่วนในการนําไป

เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
2. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสารด้านการประกันคุณภาพสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังไม่มีการประเมินเทียบเคียงการบรรลุตามแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นการช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียต่อการประกันคุณภาพการศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธ์เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา

ตนเองตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียต่อองค์กร ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้รับบริการ องค์กรภายนอก 

เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเสนอแนะการดําเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดช่องทางในการเสนอแนะให้เป็นระบบและครอบคลุมในทุกประเด็น
ด้านการประกันคุณภาพ 

 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. มีกลไกการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและสร้างสรรค์ 
2. มีการพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น ทําเป็น และถ่ายทอดเป็น 
3. มีระบบกลไกทางการเงินและงบประมาณ มีการวางแผนเพ่ือติดตามการใช้งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
5. มีหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ศักยภาพและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
4. กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ 
5. การประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
6. การกําหนดเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. ควรมีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
2. ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโทท้ังแผน ก และแผน ข มกีารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้มาก

ขึ้น 
3. ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยอย่างน้อย 1 สาขาต่อ 1 ผลงานวิจัย 
4. ควรทําการอบรมการทําผลงานวิชาการ 
5. ควรจัดทําโครงการผลิตตําราของคณะ 
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6. ควรส่งเสริมการเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูช่าง ใหกั้บประเทศในประชาคมอาเชียน 
7. ควรมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้และควรมีการสังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ

นํามาปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป 
8. ควรมีการติดตามและประเมนิการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องและความต้องการรับบริการวิชาการ 
9. ควรกําหนดเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระยะยาว (ภายใน 5 ปี) 

1. ควรส่งเสริมการเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูช่าง ใหกั้บประเทศในประชาคมอาเชียน 
 
ข้อสังเกตต่อการปรับปรุงพฒันา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครั้งที่ผ่านมา) 

1. ควรมีการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานทีอ้่างอิง 
2. ควรเพ่ิมเติมการนําเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบให้

สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  

1. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศ 
2. มีการสร้างศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพ่ือแก้ปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 15 ~ 
 

ตารางที่ 2 (ป. 2) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบ และมติิของระบบประกันคุณภาพ 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. + ตัวบ่งช้ี สมศ. โดยไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ. 15 และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์) 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 3.86 3.00 3.65 3.50 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 2.21 4.00 3.91 3.66 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 - 2.50 3.38 2.94 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 6 - 3.00 4.00 3.67 ดี 

องค์ประกอบที่ 7 - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.45 3.78 3.72 3.72 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี 
 

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (3.72) โดยมีองค์ประกอบที่อยู่

ในระดับดีมาก จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8  องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ
ดี จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, องค์ประกอบที่ 3, องค์ประกอบที่ 4, องค์ประกอบที่ 6 และ
องค์ประกอบที่ 9 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และ
องค์ประกอบที่ 5 
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ตารางที่ 3 (มจพ. 2) แสดงผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์-
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบ และมติิของระบบ
ประกันคุณภาพ (รวมทุกตัวตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 3.86 3.00 3.65 3.50 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 2.21 4.00 3.91 3.66 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 - 2.50 3.38 2.94 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 6 - 3.00 4.00 3.67 ดี 

องค์ประกอบที่ 7 - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 97 - 4.75 3.38 4.16 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.45 3.88 3.68 3.76 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี 
 

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (3.76) โดยมีองค์ประกอบที่อยู่

ในระดับดีมาก จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8  องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ
ดี จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, องค์ประกอบที่ 3, องค์ประกอบที่ 4, องค์ประกอบที่ 6, 
องค์ประกอบที่ 9 และองค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 5 
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ตารางที่ 4 (ป. 3) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมิติของระบบ
ประกันคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. + ตัวบ่งช้ี สมศ. โดยไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ. 15 และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์) 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มิติของระบบประกันคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 3.64 3.64 ดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.29 - 4.29 ดี 

  
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

3.45 3.11 3.69 3.35 พอใช ้

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม 
    ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 5.00 3.91 4.35 ดี 

รวม 3.45 3.78 3.72 3.72 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี (3.72) คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มี

คะแนนเฉลี่ย 3.64 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 4.29 และด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.35 ส่วนมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 
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ตารางที่ 5 (มจพ. 3) แสดงผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน (รวมตัวบ่งช้ีของ มจพ.) ปีการศึกษา 2554 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมิติของระบบประกันคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มิติของระบบประกันคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 3.64 3.64 ดี 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.09 - 4.09 ดี 

  
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

3.45 3.45 3.57 3.49 พอใช ้

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม 
    ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 5.00 3.91 4.35 ดี 

รวม 3.45 3.88 3.66 3.76 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี (3.76) คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มี

คะแนนเฉลี่ย 3.64 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 4.09 และด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.49 ส่วนมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 
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ตารางที่ 6 (ป. 4) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมุมมองด้านบริหารจัดการ และมติิของระบบ
ประกันคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. + ตัวบ่งช้ี สมศ. โดยไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ. 15 และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์) 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มิติของระบบประกันคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 3.17 3.57 3.38 พอใช ้
2. ด้านกระบวนการภายใน 4.00 3.78 4.00 3.83 ดี 
3. ด้านการเงิน 2.21 5.00 - 3.61 ดี 
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม 

3.79 5.00 3.86 4.13 ดี 

รวม 3.45 3.78 3.72 3.72 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (372) คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.61 
และด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 3.72 

 
ตารางที่ 7 (มจพ. 4) แสดงผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์-
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมุมมองด้านบริหารจัดการ และมติิ
ของระบบประกันคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่งช้ี) 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มิติของระบบประกันคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 3.17 3.57 3.38 พอใช ้
2. ด้านกระบวนการภายใน 4.00 3.93 4.04 3.95 ดี 
3. ด้านการเงิน 2.21 5.00 - 3.61 ดี 
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม 

3.79 5.00 3.86 4.13 ดี 

รวม 3.45 3.88 3.66 3.76 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (3.76) คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสีย มีคะแนนเฉล่ีย 3.38 ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.61 
และด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 
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ตารางที่ 8 (ป. 5) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. + ตัวบ่งช้ี สมศ. โดยไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ. 15 และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์) 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มิติของระบบประกันคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา      
(1) ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 
(2) ด้านวิชาการ 3.79 3.00 3.69 3.38 พอใช ้

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 - 4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 1 3.86 4.10 3.69 4.02 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 3.67 3.64 3.65 ดี 

(2) ด้านการวิจัย 2.21 4.00 3.91 3.66 ดี 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ 
     สังคม 

- 2.50 3.38 2.94 พอใช ้

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 

- 3.00 4.00 3.67 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 2.21 3.38 3.73 3.52 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.45 3.78 3.72 3.72 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี (3.72) คือ ด้านศักยภาพและความพร้อม

ในการจัดการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.02 และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉล่ีย 
3.52 
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ตารางที่ 9 (มจพ. 5) แสดงผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์-
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
(รวมทุกตัวบ่งช้ี) 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มิติของระบบประกันคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา      
(1) ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 
(2) ด้านวิชาการ 3.79 3.00 3.69 3.38 พอใช ้

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 4.13 4.32 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 1 3.86 4.13 3.91 4.07 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 3.67 3.64 3.65 ดี 

(2) ด้านการวิจัย 2.21 4.00 3.91 3.66 ดี 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ 
     สังคม 

- 2.50 3.19 2.96 พอใช ้

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 

- 3.00 4.00 3.67 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 2.21 3.38 3.62 3.47 พอใช ้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.45 3.88 3.66 3.76 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ้ ดี ดี ดี  
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี (3.76) คือ ด้านศักยภาพและความพร้อม

ในการจัดการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.07 และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉล่ีย 
3.47 
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ภาคผนวก 
 

1)  กําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

กําหนดการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. รศ.ดร.วิชัย    แหวนเพชร ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร) 
2. ผศ.ดร.ปกขวัญ    หุตางกูร  กรรมการ 
3. อ.ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก  กรรมการ 
4. อ.สํารวย    เกษตรสกุลชัย กรรมการ 
5. อ.ณรงค์เดช    พัฒนไพบูลย์ กรรมการ 
6. นายภาศกร    พันธ์ุรอด  กรรมการและเลขานุการ 

กําหนดการ 
วัน-เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

วันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555 
09.00 – 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมิน ห้องประชุม ชั้น 8 
10.30 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน อาคารปฏิบัติการ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และประลองรวม 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการพบผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

 -  คณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพ 
 -  หน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินงาน 
 -  หน่วยงานตอบข้อซักถามตามผลการประเมินตนเอง 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

14.30 – 15.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
กลุ่ม 1 สัมภาษณ์อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
กลุ่ม 2 สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  

 

15.30 – 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมิน  
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2555 
09.00 – 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการตรวจประเมิน ห้องประชุม ชั้น 8 

อาคารปฏิบัติการ
และประลองรวม 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
 
 

09.30 – 10.30 น. เย่ียมชมหน่วยงาน 
- ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล ชัน้ 3  
 - ภาควิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4 
 - ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ชั้น 5 

10.30 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมิน 
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการพบผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา 
- ตอบข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ 
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