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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รอบปีการศึกษา 2556 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

1. ผศ.ดร.สมชยั หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ 
 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ) 
2. รศ.ดร.อมรรัตน์ มขุประเสริฐ กรรมการ 
3. ดร.สมพตัร์ เบญ็จชยัพร กรรมการ 
4. รศ.ดร.สทิธิโชค สนุทรโอภาส กรรมการ 
5. รศ.ดร.ถิราวธุ พงศ์ประยรู กรรมการ 
6. นางนนัทนา เฉลยจรรยา กรรมการและเลขานกุาร 

 
หน่วยงานที่รับการประเมนิ    คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

กาํหนดการประเมิน 
 22 กรกฎาคม 2557 ประชมุคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการตรวจเย่ียม 

พบผู้บริหาร  
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 23 กรกฎาคม 2557 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน (ตอ่)  
สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง และเย่ียมชมหนว่ยงาน  

    ประชมุสรุปผลการประเมิน  
นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาตอ่คณะผู้บริหาร 

 
ประวัตคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบัน (หนว่ยงานท่ีรับประเมิน) 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานระดบัคณะในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ เดมิมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึง่ สงักดัวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมนั) ก่อตัง้ขึน้ 
เม่ือปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ช่ือว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และในปี พ.ศ. 2514 
วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ ได้ยกฐานะขึน้เป็น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ 
สงักดักระทรวงศกึษาธิการ  และโอนมาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2517 จงึได้ยกฐานะของคณะ
ขึน้เป็นคณะวิชาโดยใช้ช่ือวา่ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 
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 ในระหว่างปี พ.ศ. 2512 - 2517 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จาก รัฐบาลประ เทศสหพัน ธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน  เ พ่ื อผลิตค รูช่ า ง ในระดับป ริญญาตรีใน  
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดงักลา่วได้เน้นทางด้าน
การสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้ เช่ียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม และการศกึษาดงูาน โดยคณะเร่ิมรับนกัศกึษารุ่นท่ี 1 ตัง้แตปี่การศกึษา 2512 ซึง่เป็นหลกัสตูร 
ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทยและต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2522  รัฐบาลเยอรมนัได้ขยาย
โครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึน้ ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี และการเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย 
และนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในสว่นวิทยาศาสตร์
ออกไปจดัตัง้เป็นคณะวิชาใหม ่ดงันัน้ คณะจงึได้ใช้ช่ือวา่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นต้นมา 
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม แบง่โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  6  ภาควิชา และ 1 สํานกังาน 
ได้แก่  ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศกึษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา และสํานกังานคณบดีซึ่ง
เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน 
 ในปีการศกึษา 2556  มีหลกัสตูรท่ีเปิดสอนทัง้หมด จํานวน  21 หลกัสตูร ได้แก่  ระดบัปริญญาตรี 
7 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 7 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 7 หลกัสูตร มีนักศึกษา จํานวนรวม
ทัง้หมด 1,847 คน เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  จํานวน 1,194  คน ระดบัปริญญาโท จํานวน  351 คน 
และระดบัปริญญาเอก จํานวน 302 คน 

ปัจจุบันมีบุคลากรจํานวนทัง้สิน้ 179 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 110 คน เป็น
ข้าราชการ  21 คน พนกังานมหาวิทยาลยั  86  คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 1 คน และต่อเวลา
ปฏิบตัิงาน 2 คน และมีบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จํานวน 69 คน เป็นข้าราชการ 14 คน พนกังาน
มหาวิทยาลยั 29 คน  พนกังานราชการ 2 คน   ลกูจ้างประจํา 7 คน และพนกังานพิเศษ 17 คน  
 
ปรัชญา และปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา    :  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยดึถือปรัชญาตามท่ีสถาบนักําหนดไว้ คือ “พฒันาคน 
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 ปณิธาน : มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ ท่ีรู้จริง ทําได้จริง มีคณุธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม 
มุง่พฒันางานด้านการศกึษาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือรับใช้สงัคม 
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 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคูจ่รรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจยั
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุง่สูส่ากล 
 พันธกิจ  
 1. ผลติและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาและอตุสาหกรรม 
 2. วิจยัและพฒันาองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและเทคโนโลยี 
 3. ให้บริการทางวชิาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและ
พฒันา 
 4. ทํานบํุารุง อนรัุกษ์และจรรโลงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมูิปัญญาไทย 
 วัตถุประสงค์  
 1. ผลิตครูช่างอตุสาหกรรมทัง้ในระดบัปริญญาบณัฑิต และระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตักิารท่ี
มีความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนและการจดัการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 2. ผลิตนกัเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศกึษา นกัวิจยั นกัการศกึษา และผู้บริหารอาชีวศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการบริหาร
การศกึษาด้านการอาชีวศกึษา และธุรกิจอตุสาหกรรม ให้เป็นผู้ นําในด้านความคดิ การค้นคว้าและวิจยั 
 3. วิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยีทางด้านการศกึษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้าน
ช่างอตุสาหกรรม ทัง้งานวิจยัพืน้ฐานและวิจยัประยกุต์ 
 4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยกุต์ต่าง ๆ ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูร การบริหารการศกึษา
การจดัการเรียนการสอน และช่างอตุสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนทัง้ในสถาบนั และให้แก่
ชมุชนตามความต้องการของท้องถ่ิน 
 5. ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมในรูปของกิจกรรม ทัง้ในหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ี
มุง่เน้นการปลกูฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคณุธรรมแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีดี 
 อัตลักษณ์  : บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 
 เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคณุภาพตวับ่งชี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (สมศ.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสภาพการดําเนินงานท่ีแท้จริงของตนเอง อนัจะนําไปสู่การปรับปรุง
พฒันา เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้ 
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3. เพ่ือนําเสนอจดุแข็ง จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาการดําเนินงาน และการ
จดัการศกึษา 
 
วิธีดาํเนินงาน    

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ได้ดําเนินการ ดงันี ้
1. ศกึษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ปีการศกึษา 2556 
2. กําหนดขอบเขตการตรวจเย่ียมและประเมนิ 
3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตามท่ีอ้างอิงไว้ใน SAR ประกอบการประเมิน 
4. พบผู้บริหาร บคุลากร และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และรับฟังการดําเนินงานของ 

หน่วยงาน พร้อมทัง้ขอข้อมลูในเชิงนโยบาย 
5. สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บคุลากร ผู้ใช้บณัฑิต ศษิย์เก่า 

และนกัศกึษาปัจจบุนั 
6. เย่ียมชมหน่วยงาน 
7. ประชมุเพ่ือตดัสนิผล และสรุปผลการประเมิน 
8. นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจาตอ่คณะผู้บริหาร 
9. จดัทํารายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในฉบบัสมบรูณ์ 
10.  นําเสนอรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในตอ่คณะ และมหาวทิยาลยั 
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ผลการประเมินรายตวับ่งชี ้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556  รายตวับง่ชี ้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ตาราง ป. 1) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ       
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 / 5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1     5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลติบัณฑติ      

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูร 

5 ข้อ 1,2,3,6,7,8 6 x 3.00 

2.2 อาจารย์ประจําคณุวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ
60.00 

71 64.55 / 5.00 

 110 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
18.00 

19 17.27 x 2.88 

 110 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนนุ 

5 ข้อ 1,2,3 3 x 3.00 

2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 / 5.00 

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

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล 
การเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

2.8 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 

สมศ.1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ
80.00 

183 86.32 / 4.32 

 212 

สมศ.2 คณุภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

คา่เฉล่ีย 
4.00 

745.31 4.21 / 4.21 

 177 

สมศ.3 ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป. โทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
20.00 

22.75 30.33 / 5.00 

 75 

สมศ.4 ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั  
ป. เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
50.00 

18.00 81.82 / 5.00 

 22 

สมศ.14 การพฒันาคณาจารย์ 4.00 
คะแนน 

519 4.72 / 3.93 
110 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2     4.10 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา       
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

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

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม นศ. 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 3     5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การวจัิย      
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรือ

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

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยั
ประจํา 

180,000 
บาท 

24,680,137.85 230,655.49 / 5.00 

 107 

สมศ.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
20.00 

38.50 35.00 / 5.00 

 110 

สมศ.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 
20.00 

23 20.91 / 5.00 

 110 

สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ  
6.00 

5.50 5.00 / 2.50 

 110 

  ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 4     4.58 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม     

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

4 ข้อ 1,2,3 3 x 3.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

4 ข้อ 1,2 2 x 2.00 

สมศ.8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก 
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันา 
การเรียนการสอนและการวิจยั 

ร้อยละ 
30.00 

10 100 / 5.00 

10 

สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 1,2,3 3 x 3.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 5     3.25 
องค์ประกอบที่ 6  การทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม     
6.1 ระบบและกลไกในการทํานบํุารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 
4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

สมศ.10 การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 

สมศ.11 การพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวฒันธรรม 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 6     4.33 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      
7.1 ภาวะผู้ นําของคณะกรรมการประจําสว่น

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

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

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตดัสนิใจ 

5 ข้อ 1,2,3,5 4 x 4.00 

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

  ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 7     4.75 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ       
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 / 5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 8     5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน 
7 ข้อ 1,2,3,5,6,7,8 7 / 4.00 

9.20.1 การสง่รายงานการประเมินตนเอง 5 คะแนน 5 5 / 5.00 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 / 4.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 9     4.33 

องค์ประกอบที่ 97 ตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ 
97.20.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้

เป็นบณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 
6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

97.20.2 
 

ระบบและกลไกการพฒันามหาวิทยาลยั
ให้เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสูน่วตักรรม 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 

97.30.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้
เป็นบณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอด
เป็น 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 / 5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

97.30.2 
 

ระบบและกลไกการพฒันาคณะให้เป็น
ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์
นวตักรรม 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 / 5.00 

สมศ. 16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 4.50 738.55 4.17 x 4.17 

   177    

สมศ.18.1 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สงัคมในด้านท่ี 1 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 / 5.00 

สมศ.18.2 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สงัคมในด้านท่ี 2 

3 ข้อ 1,2,3,4 4 / 5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 97     4.88 

  สรุปค่าเฉล่ียผลการประเมนิ  

 ค่าเฉล่ียรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้อง สกอ. 4.26 

 ค่าเฉล่ียรวม (ไมน่บัอตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริมตวับง่ชีเ้พิ่ม มจพ.และสว่นงาน) 4.28 

 ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้(ไมน่บัตวับง่ชีเ้พิ่มของหน่วยงาน) 4.36 

  ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.39 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 จุดแข็ง 

- คณะมีการจดัทําและปรับปรุงแผนปฏิบตักิารประจําปีให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะจากผลการ 
ประเมินท่ีได้มาอยา่งเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การถ่ายทอดแผนกลยทุธ์หรือแผนปฏิบตัปิระจําปีไปสูห่น่วยงานภายในและบคุลากรทกุระดบั 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
- ควรมีการชีแ้จงทําความเข้าใจกบับคุลากรภายในทกุระดบัถึงแผนกลยทุธ์หรือแผนปฏิบตักิาร 

ประจําปีและเป้าหมายของกลยทุธ์ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจน
มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบในแตล่ะเป้าหมาย 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
 จุดแข็ง 

1. มีแผนและการบริหารในการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุอยา่งชดัเจน 
2. มีสิง่อํานวยความสะดวกและปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
3. มีระบบและกลไกตอ่การสง่เสริมและพฒันาสมัฤทธิผลของบณัฑิต 

            4. มีการสง่เสริมให้ผู้ มีประสบการณ์จากภายนอกหรือชมุชนภายนอกมีสว่นร่วมในกระบวนการ 
จดัการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร 

5. อาจารย์มีคณุวฒุิในระดบัปริญญาเอกในสดัสว่นท่ีสงู 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพมีน้อย 
2. ผลการดําเนินงานทกุหลกัสตูรไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
3. การเพิ่มสดัสว่นของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง รศ. และ ศ. ตอ่อาจารย์ประจําให้มากขึน้ 

 4. ตดิตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุนําความรู้ท่ีได้จากการพฒันาใช้ในการ 
ปฏิบตังิานให้ชดัเจนเป็นรูปธรรมและครบถ้วน 

5. แหลง่การตีพิมพ์ผลงานวจิยัของผู้ สําเร็จการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาไมมี่ความหลากหลาย  
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ปรับปรุงหลกัสตูรให้ได้รับการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย  
2. มีระบบและกลไกให้หลกัสตูรทกุหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

 3. กําหนดนโยบายและจดัภาระงานของคณาจารย์ให้สมดลุระหวา่งการบริการวิชาการและการ 
สร้างผลงานเพ่ือขอตําแหนง่ทางวิชาการ 

4. จดัทําระบบประเมินผลความสําเร็จของการพฒันาคณาจารย์และบคุลากร 
 5. ผู้ สําเร็จการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา ควรมีการตีพิมพ์ผลงานวิจยัหรือประชมุวิชาการใน 
วารสารนอกมหาวิทยาลยัให้มีความหลากหลาย 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 จุดแข็ง 
 1. มีการจดับริการให้คําปรึกษาและข้อมลูขา่วสาร ตลอดจนมีการจดัอบรมเพ่ือเพิม่ความรู้ด้าน 
วิชาชีพทัง้ศษิย์เก่าและปัจจบุนั 

2. นกัศกึษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษากบันกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัอ่ืน 
         จุดที่ควรพัฒนา 

- การจดัการฐานข้อมลูการให้บริการควรรวมข้อมลูทกุด้าน ประกอบด้วย ด้านสขุภาพ ด้านการ 
เรียน ด้านครอบครัว เพ่ือสามารถตดิตามผลตอ่ในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และจดัอบรม
เพิ่มเตมิให้ครอบคลมุทกุหลกัสตูรท่ีมีการเรียนการสอน 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
- จดัทําฐานข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบและค้นหาได้ของนกัศกึษาให้ครอบคลมุทกุด้านมากขึน้  

และจดัให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่นกัศกึษาปัจจบุนัและเพิ่มพนูความรู้แก่ศิษย์เก่าให้ทัว่ถึงครบทกุ
หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 
 จุดแข็ง 
 1. บคุลากรของคณะมีศกัยภาพในการทําวจิยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 2. คณะมีวารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรมท่ีมีคณุภาพและอยูใ่นฐานข้อมลูของ TCI 
 3. คณะมีการจดัประชมุวิชาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติอยา่งตอ่เน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. อปุกรณ์และห้องปฏิบตักิารต้องมีการพฒันาให้เพิ่มมากขึน้ 
 2. ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุวิจยัจากภายนอกแก่อาจารย์ในคณะ 
 3. สนบัสนนุให้อาจารย์ท่ียงัไมทํ่าวิจยัให้มีการวิจยัมากขึน้ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 1. จดัหาอปุกรณ์วิจยัและพฒันาห้องปฏิบตักิารให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
 2. จดัทําข้อมลูแหลง่ทนุวิจยัภายนอกเพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้แก่อาจารย์ในคณะ 
 3. สง่เสริมให้มีการทําวจิยัร่วมกนัระหวา่งอาจารย์เก่ากบัอาจารย์ใหม ่เพ่ือให้มีจํานวนอาจารย์ 
ทําวิจยัมากขึน้ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 จุดแข็ง 
 - บคุลากรของคณะมีศกัยภาพสงูในการให้บริการทางวิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จและนําผลการประเมินไปบรูณาการงานบริการวิชาการแก่ 
สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2. ควรมีการสาํรวจความต้องการในการให้บริการวิชาการทกุ ๆ 1-2 ปี บนเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือ 
ประกอบการจดัทําแผนการบริการวิชาการท่ีทนัสมยัและสอดคล้องกบัศกัยภาพของบคุลากรท่ีบรรจใุหม ่

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 1. จดัทํารายงานประเมินผลการให้บริการวิชาการ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการบริการทางวิชาการ 
 2. สํารวจความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัทําแผนการบริการวิชาการ ตลอดจนมีการ 
ประเมิน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงและบูรณาการ งานบริการทางวิชาการกบัการเรียนการสอน
และการวิจยั 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

- มีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการดําเนินการด้านการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมอยา่ง 
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไมมี่การสํารวจผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และคณุคา่ของกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปะและ 

วฒันธรรมตอ่สงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม  
2. ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรม 

ของนกัศกึษา 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

 - สํารวจและประเมินผลกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงการบรูณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมของนกัศกึษา 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 
 1. ผู้ บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย ตามพนัธกิจหลกัอยา่งมีระบบ 
 2. มีการดําเนินการของการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และครอบคลมุพนัธกิจ         
ด้านการผลติบณัฑิตและการวิจยั 

3. มีการดําเนินการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเส่ียงในปีถัดไป รวมทัง้ความเส่ียงจากนโยบาย สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบให้คณะไม่
สามารถปฏิบตังิานได้ตามปกต ิ
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. กลไกการนําผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกด้านการจดัการความรู้มาปรับปรุง
และพฒันาระบบด้านการจดัการความรู้ 

2. การนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงและพฒันา 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

 1. ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสารสองทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบตังิาน หรือช่องทางการส่ือสารให้มากขึน้ อนัจะทําให้ได้ข้อมลูเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เน่ือง 
 2. คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ควรมีการประชมุ วางแผน ตดิตาม ทบทวน   
ประเมินผล  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้อย่างต่อเน่ือง จนเกิดเป็น
แนวปฏิบตัิท่ีดีเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  และควรมีการขยายผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ตามเป้าประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ไปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ มากขึน้  
 3. ควรกําหนดผู้ รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้  
ระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมินมาทบทวนปรับปรุงแผนประจําปีด้านการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีควร
ผา่นความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําสว่นงาน วิชาการ และนําผลไปปฏิบตัิ ติดตาม 
ทบทวน ประเมินผล นําไปปรับปรุงพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองตามหลกัวงจรคณุภาพ PDCA 
ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
 4. ควรนําผลการประเมินและข้อเสนอด้านบริหารความเส่ียงมาประชมุในคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงของคณะอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 
 - มีการพฒันาแผนกลยทุธ์ทางการเงินอยา่งตอ่เน่ือง 

แนวทางเสริม 
1. คณะได้รับการจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิคอ่นข้างจํากดั ควรสร้างหรือหารายได้จากงาน

บริการวิชาการให้เพิ่มมากขึน้ เพ่ือนํางบประมาณดงักลา่วมาพฒันาคณะในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร
งบประมาณ  

2. ควรจดัทําสรุปรายได้จากงานบริการวิชาการ เพ่ือใช้ในการวางแผนงานด้านบริการวิชาการ 
และการจดัสรรเงินจากงานบริการวิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
 - คณะให้ความสําคญักบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการทํางานจนสง่ผลให้มีการ 
ดําเนินการตามตวับง่ชีบ้รรลเุป้าหมาย 

2. ระบบและกลไกในการคดัสรรแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีเกิดจากการปฏิบตัด้ิานการประกนัคณุภาพ  
การศกึษา 

3. การนําผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในรายงานตอ่ 
คณะกรรมการประจําสว่นงานและรายงานตอ่สภามหาวิทยาลยั  

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 1. ควรมีการมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ นําผลการประเมินคณุภาพการ 
ศกึษาภายในแตล่ะปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการเพ่ือพจิารณาปรับปรุง โดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ดําเนินงานในสว่นท่ีรับผิดชอบมีการพฒันาขึน้จากปีท่ีแล้วทกุตวับง่ชี ้
 2. ควรมีหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน หรือกระบวนการในการคดัสรรแนวปฏิบตัท่ีิดีในแตล่ะกิจกรรม 
ดําเนินการท่ีสามารถเป็นวิธีปฏิบตัท่ีิดีให้เป็นแบบอยา่งให้กบัหนว่ยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ได้ 
 3. ควรมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน  
นําเข้าเป็นวาระการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานอยา่งตอ่เน่ือง 
 

องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ 
 จุดแข็ง 
 - นกัศกึษามีผลงานได้รับรางวลัในระดบัชาต ิ

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้รับรางวลัในระดบัชาตเิพิ่มขึน้ และให้ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิ
2. พฒันากระบวนการผลติบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะและคณุภาพมุง่สูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

 - จดัเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาและบณัฑิตเพ่ือเข้าสูส่ากล 



- 15 - 
 

ตารางที่ 2  (ป. 2)  แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับง่ชีเ้พิ่มเติม)  
ปีการศกึษา 2556 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จําแนกตามองค์ประกอบ และมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. การผลติบณัฑิต 4.29 3.50 4.41 4.10 ดี 

3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจยั 5.00 5.00 4.17 4.58 ดีมาก 

5. การบริการวิชาการแก่สงัคม - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 

6. การทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

  รวม 4.47 4.22 4.30 4.28 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 9 องค์ประกอบ (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับง่ชี ้

เพิ่มเติม) อยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 4.28) โดยมีองค์ประกอบท่ีอยู่ในระดบัดีมาก จํานวน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 (คะแนนเฉล่ีย 5.00) องค์ประกอบท่ี 3 (คะแนนเฉล่ีย 5.00) องค์ประกอบท่ี 8 
(คะแนนเฉล่ีย 5.00) องค์ประกอบท่ี 7 (คะแนนเฉล่ีย 4.75)  และองค์ประกอบท่ี 4 (คะแนนเฉล่ีย 4.58)  
องค์ประกอบท่ีอยู่ในระดับดี จํานวน  3  องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 6 (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 
องค์ประกอบท่ี 2 (คะแนนเฉล่ีย 4.10) และองค์ประกอบท่ี 9 (คะแนนเฉล่ีย 4.00)  องค์ประกอบท่ีอยู่ใน
ระดบัพอใช้ จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 (คะแนนเฉล่ีย 3.25) 
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ตารางที่ 3  (มจพ. 2)  แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (รวมทกุตวับง่ชี)้ ปีการศกึษา 2556 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม
องค์ประกอบ และมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. การผลติบณัฑิต 4.29 3.50 4.41 4.10 ดี 

3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจยั 5.00 5.00 4.17 4.58 ดีมาก 

5. การบริการวิชาการแก่สงัคม - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 

6. การทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ - 4.33 - 4.33 ดี 

97. อตัลกัษณ์ 5.00 5.00 4.72 4.88 ดีมาก 

  รวม 4.47 4.38 4.38 4.39 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ (รวมทุกตวับ่งชี)้ อยู่ในระดบัดี 

(คะแนนเฉล่ีย  4.39) โดยมีองค์ประกอบท่ีอยู่ในระดบัดีมาก จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
(คะแนนเฉล่ีย 5.00) องค์ประกอบท่ี 3 (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบท่ี 8 (คะแนนเฉล่ีย 5.00) 
องค์ประกอบท่ี 97 (คะแนนเฉลี่ย 4.88) องค์ประกอบท่ี 7 (คะแนนเฉล่ีย 4.75) และองค์ประกอบท่ี 4  
(คะแนนเฉล่ีย 4.58) องค์ประกอบท่ีอยู่ในระดับดี จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 6 
(คะแนนเฉล่ีย 4.33) องค์ประกอบท่ี 9 (คะแนนเฉล่ีย 4.33) และองค์ประกอบท่ี 2 (คะแนนเฉล่ีย 4.10)  
องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัพอใช้ จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 (คะแนนเฉล่ีย 3.25) 
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ตารางที่ 4  (ป. 3)   แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับง่ชีเ้พิ่มเติม)  
ปีการศกึษา 2556 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จําแนกตามมาตรฐานการอดุมศกึษา และมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต -  4.51 4.51 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

  
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ 
    การบริหารการอดุมศกึษา 

- 4.43 - 4.43 ดี 

  
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร 
    การอดุมศกึษา 

4.47 3.89 4.19 4.10 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม 
    ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 4.17 4.50 ดี 

  รวม 4.47 4.22 4.30 4.28 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา อยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉลี่ย 4.28) คือ มาตรฐาน

ด้านคณุภาพบณัฑิต  มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 และด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 4.10 ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉล่ีย 4.50 
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ตารางที่ 5 (มจพ. 3)   แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (รวมทกุตวับง่ชี)้ ปีการศกึษา 2556  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
จําแนกตามมาตรฐานการอดุมศกึษาและมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 4.51 4.51 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

  
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ 
    การบริหารการอดุมศกึษา 

- 4.44 - 4.44 ดี 

  
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร 
    การอดุมศกึษา 

4.47 4.23 4.39 4.32 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม    
     ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 4.17 4.50 ดี 

  รวม 4.47 4.38 4.38 4.39 ดี 
ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา  อยู่ในระดบัดี(คะแนนเฉล่ีย 4.39) คือ  มาตรฐาน

ด้านคณุภาพบณัฑิต  มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 และด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 4.32 ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉล่ีย 4.50 
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ตารางที่ 6  (ป. 4)    แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับง่ชีเ้พิ่มเติม)  
ปีการศกึษา 2556 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จําแนกตามมมุมองด้านบริหารจดัการ และมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 3.83 4.36 4.12 ด ี

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.22 4.50 4.33 ด ี

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม 3.94 5.00 4.11 4.29 ด ี
  รวม 4.47 4.22 4.30 4.28 ด ี

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  
 

ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 4.39) คือ ด้าน
นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ด้าน
การเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.29 

 
ตารางที่ 7  (มจพ. 4)  แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (รวมทกุตวับง่ชี)้ ปีการศกึษา 2556 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม
มมุมองด้านบริหารจดัการ และมิติของระบบประกนัคณุภาพ 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 3.83 4.50 4.24 ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.47 4.39 4.48 ดี 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม 3.94 5.00 4.11 4.29 ดี 

  รวม 4.47 4.38 4.38 4.39 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมนิตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 4.39) คือ ด้าน

นกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉล่ีย 4.48  ด้าน
การเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 
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ตารางที่ 8  (ป. 5)    แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับง่ชีเ้พิ่มเติม) 
 ปีการศกึษา 2556  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จําแนกตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมใน
การจดัการศกึษา      
(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
(2) ด้านวิชาการ 3.94 3.00 3.93 3.47 พอใช้ 

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.67 - 4.67 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.29 4.20 3.93 4.20 ดี 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ 
    ของสถาบนัอดุมศกึษา      

(1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.51 4.69 ดีมาก 

(2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 4.17 4.58 ดีมาก 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ 
     สงัคม - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 
(4) ด้านการทํานบํุารุงศิลปะและ 
     วฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.25 4.34 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องทกุมาตรฐาน 4.47 4.22 4.30 4.28 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา อยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 4.28) คือ ด้าน

ศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 และด้านการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศกึษามีคะแนนเฉล่ีย 4.33 
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ตารางที่ 9  (มจพ. 5)  แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ไมร่วมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และตวับง่ชีเ้พิ่มเติม)  
       ปีการศกึษา 2556  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      
      จําแนกตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
มติขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมนิ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมใน
การจดัการศกึษา      
(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
(2) ด้านวิชาการ 3.94 3.00 3.93 3.47 พอใช้ 

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.75 4.17 4.71 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.29 4.44 4.05 4.38 ดี 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ 
    ของสถาบนัอดุมศกึษา      

(1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.51 4.69 ดีมาก 

(2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 4.17 4.58 ดีมาก 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ 
      สงัคม - 2.50 4.50 3.83 ดี 
(4) ด้านการทํานบํุารุงศิลปะและ 
     วฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.25 4.43 4.39 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องทกุมาตรฐาน 4.47 4.38 4.38 4.39 ดี 

ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา อยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 4.39)  คือ ด้าน

ศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 และด้านการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศกึษามีคะแนนเฉล่ีย 4.39 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาในภาพรวม 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจดัทําและปรับปรุงแผนปฏิบตักิารประจําปีให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะจากผล 
การประเมนิท่ีได้มาอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. อาจารย์มีคณุวฒุิในระดบัปริญญาเอกในสดัสว่นท่ีสงู 
3. บคุลากรของคณะมีศกัยภาพในการทําวิจยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
4. คณะมีวารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรมท่ีมีคณุภาพและอยูใ่นฐานข้อมลูของ TCI และมีการจดั

ประชมุวิชาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติอยา่งตอ่เน่ือง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารประจําปีของคณะสูท่กุหนว่ยงานภายในและ   
บคุลากรทกุระดบัยงัไมท่ัว่ถงึทัง้องค์กร 

2. การให้ข้อมลูผลการดําเนินการของคณะ  เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบัทราบอยา่งสม่ําเสมอ 
3. การจดัทํา มคอ. ทัง้หมด ยงัไมค่รบทกุหลกัสตูร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารประจําปีสูห่น่วยงานภายในและบคุลากร 

ทกุระดบัด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และควรมีการสื่อสารสองทาง พร้อมทัง้ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกนั 
ของบคุลากรทกุระดบั 

2. ควรมีการสรุปประเดน็มตกิารประชมุท่ีสําคญัจากการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานฃ 
วิชาการแต่ละครัง้ด้านพันธกิจหลัก  อาทิ  การเรียนการสอน  งานวิจัย  และการบริการวิชาการ 
แก่สงัคม แจ้งให้อาจารย์ บคุลากรในองค์กรให้ทราบอยา่งทัว่ถึง 

3. ควรจดัทําให้ มคอ. ทัง้หมดให้ครบทกุหลกัสตูร     โดยคณะอาจกําหนดแนวทางหรือสร้าง 
มาตรการ เชน่ มีมาตรการให้ผู้สอนนําเอกสาร มคอ. ตามรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบมาประกอบการเบกิคา่สอน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระยะยาว (ภายใน 5 ปี) 

1.  เร่งรัดการปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
2.  วิเคราะห์ ข้อมลูการดําเนินการของทกุหลกัสตูร เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมลูไปปรับปรุง 

ระบบและกลไกการบริหารหลกัสตูร ตลอดจนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการพฒันาผู้ เรียน 
3. จดับริการด้านสิง่อํานวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา และจดัหา 

ทรัพยากรท่ีทนัสมยัให้เพียงพอตอ่การจดัการศกึษา และเพียงพอตอ่การใช้งาน 
 
ข้อสังเกตต่อการปรับปรุงพัฒนา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครัง้ที่ผ่านมา) 

 ยงัไมไ่ด้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา ครบทกุข้อเสนอแนะ   



- 23 - 
 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานให้ครอบคลมุและครบถ้วนตามเกณฑ์ 
2. หลกัฐานเอกสาร/อ้างอิงบางตวัชีว้ดัยงัไมต่รงกบัการดําเนินงาน 
3.  จํานวนนบัในผลการดําเนินงานมีความคลาดเคล่ือน เช่น ผลงานวิจยั จํานวนนกัศกึษาท่ี 

สําเร็จการศกึษา 
4. การอ้างอิงเอกสารจากรายงานการประชมุ ควรระบคุรัง้ท่ีประชมุ วาระประชมุ เพ่ือให้เกิด 

ความสะดวกในการค้นหา 
 

แนวปฏบัิตทิี่ด ี(Good Practices)  
 - 



 

1) รา
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ายนามผู้ให้สสัมภาษณ์ 
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ภาคผนว
 

 

 

วก 
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บันทกึภาคสนาม 
ข้อคดิเหน็จากการสัมภาษณ์ 
สรุปผลการสมัภาษณ์บคุลากรสายสนบัสนนุ 
  โดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุน มีความสขุในการทํางานท่ีคณะ แต่ยงัขาดในเร่ืองการ
ตดิตอ่ส่ือสารโดยตรงกบัผู้บริหารเพ่ือพฒันาและเสริมสร้างการทํางานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ซึง่อยากให้มีเวทีหรือการหารือโดยตรงในการแก้ไขและพฒันาระบบการทํางาน  
สรุปผลการสมัภาษณ์บคุลากรสายวิชาการ 

โดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาควิชา มีการ
ประสานงานกนัพอสมควร แต่ขาดการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในตวัของ
อาจารย์กบัผู้บริหาร  อยากให้คณะจดัเวทีในการพบปะพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ   ใน
ส่วนของภาระงานมีความแตกต่างกนัระหว่างอาจารย์ท่ีสอนในระดบัปริญญาตรีกบัระดบับณัฑิตศึกษา 
โดยในสาขาท่ีมีเฉพาะบณัฑิตศกึษาจะมีผลงานวิจยัและมีเวลาสร้างผลงานวิชาการได้มากกว่า ในขณะท่ี
อาจารย์ท่ีสอนในระดับปริญญาตรีมีภาระการสอนและต้องรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
มากกวา่ จึงมีข้อจํากดัในการทําผลงาน ประกอบกบัการทํางานวิจยัจะมีลกัษณะเฉพาะกลุม่  จึงอยากให้
คณะเปิดโอกาสและแก้ปัญหาโดยจดัภาระงานให้มีโอกาสเหมือนๆ กนั 
สรุปผลการสมัภาษณ์นกัศกึษา และศษิย์เก่า 
 โดยภาพรวมนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านตา่ง ๆ ของคณะ 
เช่นการอํานวยความสะดวก ในด้านห้องพกับณัฑิต  ให้บริการ  WIFI  อาจารย์ให้คําปรึกษาแนะนําและมี
ประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี  เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี  จะมีปัญหาอยู่บ้างในเร่ืองของระบบ
สาธารณูปโภคอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึน้  ส่วนระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจในห้องเรียน ห้อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทันสมยัและยงัใหม่อยู่ทําให้น่าเรียน อาจารย์มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี  
เข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายหากมีเร่ืองท่ีต้องการปรึกษาหรือข้อคําแนะนํา แตย่งัมีบางภาควิชาต้องเรียนท่ีตกึเก่า 
สภาพแวดล้อมไม่ค่อยน่าเรียน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ  หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งานอยากให้คณะปรับปรุง
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ปรับหลกัสตูรท่ีสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพครู นอกเหนือจากสาขา
โยธาเพียงหลกัสตูรเดียว และอยากให้ประชาสมัพนัธ์คณะให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ทัง้ภายในและภายนอก 
 สว่นภาพรวมศษิย์เก่า มีความพงึพอใจในการปรับปรุงพฒันาของคณะทัง้ในด้านหลกัสตูร อาคาร 
สถานท่ี สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาต่อยอดทํางานด้านวิจัยหรืองานอ่ืน ๆ ได้ มีการติดต่อหรือ
ได้รับข่าวสารจากคณะเป็นระยะ ๆ เน่ืองจากมีบคุลากรเรียนในรุ่นเดียวกนั สิ่งท่ีอยากให้ให้คณะปรับปรุง
พฒันา คือเปิดหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ท่ีไม่ต้องลางานมาเรียน และมีค่าเล่าเรียนไม่สงู
มากนกั เพ่ือให้สามารถเรียนได้ และอยากให้เพิ่มเงินเดือนอาจารย์พิเศษท่ีเกษียณแล้ว แต่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ เม่ือมาช่วยสอนอตัราเงินเดือนคอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกบัอาจารย์ท่ีบรรจใุหม ่  
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สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ใช้บณัฑิต 
เด็กท่ีจบจากคณะครุศาสตร์ มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับดี  สามารถปฏิบัติงานหรือ

กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายได้และมีความรับผิดชอบ  และศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง  ส่วนด้าน
ภาษาต่างประเทศมีปัญหาอยู่บ้างเน่ืองจากไม่ค่อยได้ใช้  และมีความต้องการให้คณะพฒันาหลกัสูตร
วิชาชีพให้ได้รับการรับรองเพิ่มขึน้ เพ่ือให้ได้ท่ีจบสามารถนําไปประกอบอาชีพครูได้  
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2)  กาํหนดการตรวจเยี่ยมและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

กาํหนดการตรวจเย่ียมและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน รอบปีการศึกษา 2556 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2557 

      ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 8 อาคารปฏิบัตกิารและประลองรวม 
วัน/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม 
วันอังคารที่ 
22 ก.ค. 57 

09.00 - 09.30 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพ่ือสรุปกิจกรรมการตรวจเย่ียมและ   
  ประเมินคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

09.30 - 11.00 น. - เปิดประชมุการตรวจเย่ียมและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
- คณะกรรมการประเมินฯ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการตรวจเย่ียมและประเมิน      
- คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บรรยายสรุปผลการดําเนินงาน  
- สมัภาษณ์ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี หวัหน้าภาควิชา) 

11.00 - 12.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมิน  
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมิน (ตอ่) 
16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุสรุปผลการตรวจประเมินฯ (วนัแรก) 

วันพุธที่ 
23 ก.ค. 57 

08.00 - 09.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมิน (ตอ่) 
09.00 - 11.00 น. สมัภาษณ์อาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า ผู้แทนชมุชน  
11.00 - 12.00 น. เย่ียมชมหน่วยงาน/ห้องปฏิบติัการของภาควิชา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุสรุปผลการตรวจประเมินฯ ทัง้หมด 
15.00 - 16.00 น. -  รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในด้วยวาจาตอ่คณะ 

   ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร 
-  ตอบข้อซกัถาม/ข้อเสนอแนะ 
-  ปิดประชมุการตรวจเย่ียมและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

หมายเหตุ   กําหนดการนีส้ามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของคณะกรรมการประเมินฯ และจะแจ้ง 
  การเปล่ียนแปลงให้คณะฯ ทราบลว่งหน้า (ในช่วงเปิดประชมุ) 
  
รายช่ือผู้ตรวจประเมนิในแต่ละองค์ประกอบ  

ผู้ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ตรวจประเมนิฯ 

ผศ.ดร.สมชยั   หิรัญวโรดม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

องค์ประกอบท่ี 1  องค์ประกอบท่ี 7 และองค์ประกอบท่ี 9 

ดร.สมพตัร์  เบญ็จชยัพร องค์ประกอบท่ี 2 (ตวับง่ชีท่ี้ 2.1 - ตวับง่ชีท่ี้ 2.7) 
รศ.ดร.สทิธิโชค  สนุทรโอภาส องค์ประกอบท่ี 2  (ตวับง่ชีท่ี้ 2.8  สมศ.1 สมศ.2  สมศ.3  สมศ.4  และสมศ.14) 

องค์ประกอบท่ี 97  (ตวับง่ชีท่ี้ 97.20  ตวับง่ชี ้97.30.1) 
รศ.ดร.ถิราวธุ  พงศ์ประยรู องค์ประกอบท่ี 3 และองค์ประกอบท่ี 4 

รศ.ดร.อมรรัตน์   มขุประเสริฐ องค์ประกอบท่ี 5 และองค์ประกอบท่ี 6 
นางนนัทนา   เฉลยจรรยา  องค์ประกอบท่ี 8 และองค์ประกอบท่ี 97 (ตวับง่ชีท่ี้ 97.20.2  ตวับง่ชี ้97.30.2  

สมศ.16.2   สมศ.18.1 และ สมศ.18.2) 


