
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 - 2 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ีและเกณฑ สกอ. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2552 

 
มาตรฐานที ่

(สมศ. รอบสอง) 
องคประกอบที ่

(มทร.พ.),(สกอ.) 
จํานวนตัวบงชี ้

มทร.พระนคร สกอ. 
(5.3) 1 - ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ  

      แผนการดําเนินงาน 
4 2 

1 และ 6 2 - การเรียนการสอน 19 12 
(6.8) 3 - กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 3 2 

2 4 - การวิจัย 7 4 
3 5 - การบริการวิชาการแกสังคม 9 5 

                     4 6 - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 1  

5 7 - การบริหารและการจัดการ 16 9 
8 - การเงินและงบประมาณ 11 2 

7 9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 3 
รวม 75 40 

 10 - สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 
*ตัดตัวบงช้ีท่ี 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 

 
 

 * 

* 

* 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  :    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนด 
                               ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ.1.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
  2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกนัและกันและ 
             สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ 
             ดําเนินงาน  
  4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
  5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ 
             ผูบริหารและสภาสถาบัน/กรรมการคณะ 
  6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ 
             แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 
  7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1. มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  และทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน กอนนําไปใช ใน
ปงบประมาณ 2552  โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวเทนคณาจารย และเจาหนาท่ี ในการประชุม
การจัดทําแผนกลยุทธ   แลวแผยแพรใหคณาจารย  เจาหนาท่ี และนักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบทั่วกัน โดยการติด
บอรด  และทาง (  คอ. 1.1-1-01 www.teched.rmutp.ac.th  /คอ. 1.1-1-02  คําสังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ วิสัยทัศน  และแผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร  ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม /คอ. 1.1-1-03  รายงานการประชุม
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน ) 

2. คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  
อุปสรรค วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และนํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ  (Strategy)  ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติราชการประจําป /แผนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  แผนระยะยาว /ซึ่งสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม  คือ ภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  ไดมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ของแตละปการศึกษา /ปงบประมาณ (คอ. 1.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  จัดทําแผน
ระยะสั้น  ระยะปานกลาง  ระยะยาว / คอ. 1.1-2-02  แผน งบประมาณรายจาย  5  ป /คอ. 1.1-2-03   แผนระยะสั้น  ระยะปาน
กลาง  และแผนระยะยาว  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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 3.  มีการกําหนดตัวบงช้ี (KPI) ของการดําเนินงาน เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจท้ังการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (คอ. 1.1-3-01  เปาหมายตัวบงช้ี  KPI  ป  2552  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม /คอ. 1.1-3-02 แผน/ผล ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฎิบัติราชการประจําป  2552)   

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจสอดคลองกับพันธกิจ  ท้ัง 4 ภารกิจ  ไดแกการเรียนการสอน การวิจัย  
การบิการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  (คอ. 1.1-4-01  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552 / คอ. 1.1-4-02  สรุปผลแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม) 
 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน  ตามตัวบงช้ี และรายงานผลตอผูบริหารและมหาวิทยาลัย  
(คอ. 1.1-5-01  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2552  งบประมาณแผนดินและงบประมาณผลประโยชน) 
 6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน  และแนวโนมในอนาคต และนําผลการวิเคราะหมาปรัปปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินการอยางตอเนื่อง  (คอ. 1.1-6-01 Strategy Map  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม /คอ. 1.1-6-02 คําเสนอขอต้ัง
งบประมาณ  ประจําป  2552  และ 2553) 
 7.  มีการนําผลสรุปประเมินโครงการในปท่ีผานมา  เชนขอมูลดานปญหา  อุปสรรค ขอดี และขอเสียมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานโครงการในปถัดไปใหเหมาะสมกับสภาการณตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายมาก
ยิ่งข้ึน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

6 6 2  ตํ่ากวาเปาหมาย      เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 1.1  - 1 - 01 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมในแผนระยะสั้น (หนา 14) 
คอ. 1.1  - 1 - 02 คําสังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน  และแผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร  

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 1.1 - 1 - 03 รายงานการประชุมทบทวนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน 
คอ. 1.1 - 2 - 01 รายงานการประชุมการจัดทําแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 
คอ. 1.1 - 2 - 02 แผน งบประมาณรายจาย 5 ป   
คอ. 1.1 - 2 - 03 แผนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และแผนระยะยาว  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 1.1 - 3 - 01 เปาหมายตัวบงช้ี  KPI  ป  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 1.1 - 3 - 02 แผน/ผล  ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฎิบัติราชการประจําป  2552 
คอ. 1.1 - 4 - 01 แผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ พ.ศ. 2552 
คอ. 1.1 - 4 - 02 สรุปผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552 
คอ. 1.1 - 5 - 01 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2552  งบประมาณแผนดินและงบประมาณผลประโยชน 
คอ. 1.1 - 6 - 01 ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Map)  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 1.1 - 6 - 02 คําเสนอขอต้ังงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2553 
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จุดแข็ง 
 คณะครุศาสตรมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงค ท่ีสอดคลองกับสถานการณของการพัฒนา
ประเทศ และเปนปจจุบัน และมีการเผยแพรทางเวปไซดของคณะครุศาสตร อีกท้ังยังกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1. ควรมีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงและมีความสอดคลอง
กับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางตอเนื่อง 
 2. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป  (action plan) โดยการประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน และปรับปรุงกลยุทธของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
จัดใหมีการประชุมเพี่อทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร ของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- ผูชวยคณบดี 
- งานแผนและงบประมาณ 

 
ปงบประมาณ  2553 

แผนพัฒนา 
จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แผนระยะสั้น  
แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว 

 
ปงบประมาณ  2553 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ  เจนจิตศิริ โทร  0-2282-9009  ตอ  6206 
      (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางผุสดี  อ่ิมตา    โทร  0-2282-9009  ตอ  6206 
      (หัวหนางานแผนและงบประมาณ) 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 :   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ.1.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  
สูตรคํานวณ :  
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีบรรลุเปาหมาย    x  100 
             จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา /งบประมาณ / 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดกําหนดตัวบงช้ีในการดําเนินงานท่ีระบุไวใน
แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   ท้ังหมด 29 ตัวบงช้ี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการได   
จํานวน  27  ตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ  93.10  ดังตารางท่ี  1.2.1 
 

ตารางที่ 1.2.1  แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ  2552 
 รายการ หนวย จํานวน 

ตัวต้ัง 
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย ตัว 27 

ตัวหาร 
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด ตัว 29 

ผล 
 

รอยละจํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 93.10 

เปาหมาย รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 85 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

85 93.10 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ. 1.2  - 01 ตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2552 
คอ. 1.2  - 02 ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจายของแตละโครงการท่ีขออนุมัติ

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามตัวบงช้ี  ประจําปงบประมาณ 2552 

ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (ดานสังคมศาสตร) คน - 365  
2. จํานวนักศึกษารับใหม (ดานสังคมศาสตร) คน - 405  
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ดานสังคมศาสตร) คน - 405  
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 6 เดือน
หลังจากจบ (ดานสังคมศาสตร) 

รอยละ - 100  

5. รอยละของนายจางมีความพึงพอใจตอผลการทํางานของผูสําเร็จ
การศึกษา (ดานสังคมศาสตร) 

รอยละ - 100  

6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (ดานสังคมศาสตร) 

รอยละ - 100  

7. จํานวนผูไดรับทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา คน - - - 
8. ผูไดรับทุนสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ - - - 
9. จํานวนผูเขารับบริการ คน/ป 195 226  
10. จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา เรื่อง 5 5  
11. จํานวนเผยแพรความรูบริการวิชาการ ครั้ง 5 6  
12. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75 87.97  
13. การบริการวิชาการและเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 75 84  
14. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) * คน 209 211  
15. จํานวนักศึกษารับใหม (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) * คน 375 256  
16. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) * คน 995 661  
17. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 6 เดือน
หลังจากจบ (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) * 

รอยละ 70 73  

18. รอยละของนายจางมีความพึงพอใจตอผลการทํางานของผูสําเร็จ
การศึกษา (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) * 

รอยละ 75 82  

19. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) * 

รอยละ 75 100  

20. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 2 2  
21. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน/ป 110 110  
22. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน รอยละ 75 81  
23. งานแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด รอยละ 75 100  
24. จํานวนโครงการวิจัยใหม (เพื่อถายทอดเทคโนโลยี) โครงการ 1 1  
25. จํานวนโครงการวิจัยทม่ีอยูระหวางดําเนินการ (เพื่อถายทอดเทคโนโลย)ี โครงการ 1 1  
26. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ (เพื่อถายทอดเทคโนโลยี) โครงการ 1 1  
27. จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิง
ในระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชงาน 

รอยละ - - - 

28. โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (เพื่อถายทอด
เทคโนโลยี) 

รอยละ 70 100  
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ตารางสรุปผลการประเมินตามตัวบงช้ี  ประจําปงบประมาณ 2552 (ตอ) 

ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

29. จํานวนโครงการวิจัยใหม (เพื่อสรางองคความรู) โครงการ 1 1  
30. จํานวนโครงการวิจัยทม่ีอยูระหวางดําเนินการ (เพื่อสรางองคความรู) โครงการ 1 1  
31. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ (เพื่อสรางองคความรู) โครงการ 1 1  
32. จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิง
ในระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชงาน 

รอยละ - - - 

33. โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (เพื่อสรางองคความรู) รอยละ 70 100  
*  หลักสูตร ปริญญาตรี  ป.บัณฑิต  ป.โท 
 
จุดแข็ง 
 ในปการศึกษา/ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานเพิ่มข้ึนจาก  23  ตัวช้ีวัดเปน 29  ตัวช้ีวัด  เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  อยางไรก็ตามในรอบ
ปงบประมาณ  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสามารถดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายของตัวบงช้ี  จํานวน  27 ตัวบงช้ี  
นอกจากนี้การดําเนินการดังกลาวยังมีความสอดคลองและครบทุกภารกิจของหนวยงาน 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ดําเนินงานในโครงการ / กิจกรรม  ใหครบตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยมีการพัฒนาและดูแลกระบวนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เพื่อใหสงผลตอการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีตามท่ีไดกําหนดไว 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
มีการติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  รายไตรมาส 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- ผูชวยคณบดี 
- งานแผนและงบประมาณ 

ปงบประมาณ  2553 

แผนพัฒนา 
มีการบริหารจัดการเชิงรุกโดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ  เจนจิตศิริ โทร  0-2282-9009  ตอ  6206 
      (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางผุสดี  อ่ิมตา    โทร  0-2282-9009  ตอ  6206 
      (หัวหนางานแผนและงบประมาณ) 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร            80                                                                                                        เกณฑ สกอ.            

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 :   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

  1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
  2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
  3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
             หลักสูตรทุกเรื่อง  
  4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตาม 
             เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  
  5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ 
             ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
  6.  หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
             ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
 7.   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
 

เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

 ในปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีผลงานผานระดับ  6  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1.  มีการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอนโดยจัดทําเปนคูมือข้ันตอนการปฏิบัติการ

จัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ (คอ.2.1-1-01 ,      
(คอ.2.1-(1)(2)-02 , คอ.2.1-(1)(6)-03) 

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  (คอ.2.1-2-01 , คอ.2.1-2-02) 

3.  มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทุกหลักสูตร  ระบุในคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําและการพัฒนาหลักสูตร (คอ.2.1-3-01) 

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา  ดานภาวการมีงานทําของบัณฑิต  รอยละของ
บัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คอ.2.1-(2)(4)-02)  

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร โดยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  ประจําปการศึกษา 2552 (คอ.2.1-5-01) 
 6.  คณะไดเปดสอนหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานครบท้ัง 6 หลักสูตร(คอ.2.1-(1)(6)-01) 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

6 6 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.1 - 1 - 01   บันทึกขอความ  เรื่องการปดหลักสูตร 
คอ. 2.1 – (1)(2) - 02   หนังสือ ศธ 0506(2)/14701  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม  2550  เรื่อง  สกอ.ใหความเห็นชอบหลักสูตร (ป.ตรี) 
คอ. 2.1 – (1)(6) - 03   หนังสือ ศธ 0506(2)/14706  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม  2550  เรื่อง  สกอ.ใหความเห็นชอบหลักสูตร (ป.ตรี)   
 และหนังสือ ศธ 0506(2)/6498  ลงวันท่ี 14  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  สกอ.ใหความห็นชอบหลักสูตร (ป.บัณฑิต) 
คอ. 2.1 - 2 - 01   แผนการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตของแตละสาขาแตละหลักสูตร 
คอ. 2.1 - (2)(4) - 02   รายงานการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ปการศึกษา  2551  มทร.พระนคร 

(กองพัฒนานักศึกษา) 
คอ. 2.1 - 3 - 01   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  และหลักสูตรครุศาสตร อุตสาหกรรม  3  เลม 
คอ. 2.1 - 5 - 01 ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน   
 
จุดแข็ง 
1.  มีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑสกอ. กําหนด 
2.  มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของคณะฯ 
3.  อาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
1.  การสนันสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรของคณะ 
2.  การติดตามและประเมินผลตามหลักสูตรจากผูประกอบการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานหลักสูตร 

 

แผนพัฒนา 
  -  ไมมี 

 
 
 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6104 
      (หัวหนางานหลักสูตร) 
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ตัวบงชี้ที่  2.2  :   มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ.2.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีกลไกสรางความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
  2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
  3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
  4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
  5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน และอิงการพัฒนาการของ 
             ผูเรียนทุกหลักสูตร 
  6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
  7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีผลงานผานระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.คือ 
 1.  คณะครุศาสตรมีกลไกสรางความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค  เปาหมาย  การจัดการศึกษาของ
หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษาดังนี้ (คอ.2.2-1-01) 
  1.1  จัดใหมีการประชุมคณาจารยในคณะ  เพื่อสรางความเขาใจและเปาหมาย  รวมท้ังนโยบายของคณะในการ
ผลิตบัณฑิตและแนวทางสรางบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยผูบริหารและสาขาฯ 
  1.2  มีคูมือนักศึกษาทุกปการศึกษา  ประกอบดวยระเบียบการวัดผลประเมินผล  ระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับขอ
ปฏิบัติของนักศึกษา 
 2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร(คอ.2.2-(2)(7)-01)   
   อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรในคณะตาง ๆ ไดนําแนวคิดจากการอบรมมาใชในการออกแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในสอดคลองกับ Competency ของหลักสูตรไดเหมาะสมยิ่งข้ึน  โดยมุงเนนพัฒนาความรู  
ทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะชีวิต และทักษะสังคม  โดยกําหนดวัตถุประสงคตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  มีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับวัตถุประสงค  ความแตกตางระหวางบุคคล และอิงการพัฒนา  มีการออกแบบการเรียนการสอนท่ียึดหลัก  7
ประการ  ดังนี้ 
 2.1   สรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  
โดยกําหนดชองทางติดตอกับอาจารยหลากหลายชองทาง  ท้ังทางตรงและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหนักศึกษาไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในสาระการเรียนรูตางๆ  และกรณีปญหาท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู จัด
กิจกรรมโครงงานท่ีเปนการเรียนรูกับชุมชนโดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษาโครงการ 
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 2.2  สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานทางวิชาการรวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษา  โดยมีการแบบการสอน
ใหนัศึกษาทํางานเปนกลุม  ตามความสนใจ  เพื่อฝกการทํางานเปนทีม  การสรางผูนํา  การสัมมนานําเสนอผลงานเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 
 2.3  สงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน  โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนรูดวยตนเอง 
(Self Study) มีกิจกรรมการบูรณาการความรูกับชุมชน  สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูจากสถานการณจริงหรือจากกรณี
ปญหา (Problem-based Learning) 
 2.4 . ใหขอมูลปอนกลับตอการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักศึกษาโดยรวดเร็ว โดยใหอาจารยตรวจผลงานและ
ปอนขอมูลกลับเปนรายกลุม  และรายบุคคล  โดยลายลักษณอักษรหรือวาจา 
 2.5  สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา  โดยออกแบบกิจกรรมใหนักศึกษา
มีสวนรวมในกิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการสรางฐานขอมูลแหลงเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ไดเรียนรูเพิ่มเติม 
 2.6  สื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษา  มีการแจงกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลพรอมเกณฑใหผูเรียนรับทราบในสัปดาหแรกของการสอน 
 2.7  ยอมรับความสามารถท่ีแตกตางและวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายของนักศึกษา  โดยการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหหลากหลายตามความสนใจ  โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกกิจกรรมตามความถนัด 
 3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร (คอ.2.2-3-01)    
                     คณะครุศาสตรฯ  สงเสริมการใชเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนโดยไดพัฒนาระบบ
พื้นฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหอาจารยและนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางท่ัวถึง  จัดใหมีการใชสื่อ
มัลติมีเดียในรายวิชาของหลักสูตร 
  ในแผนการสอนของอาจารยกําหนดใหมีกิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสืบคนอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม 

      การเขาถึงแหลงเรียนรู คณะฯ ไดกําหนดใหทุกรายวิชา ผูสอนจะตองกําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอน
หลัก และแจงแหลงศึกษาคนควาเพิ่มเติมท้ังเอกสารหรือ website ใหนักศึกษาทราบในแนวการสอน  

4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
      คณะฯ มีนโยบายใหคณะตางๆ มีการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 
การจัดเวลาเรียนใหเหมาะสมกับการสอนของหลักสูตรท่ีจะตองมีการฝกปฏิบัติจริง(On the job training) การยืดหยุนดาน
สถานท่ีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและรายวิชาท่ีจะไดสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
นักศึกษา (คอ.2.2-4-01) 

    การออกแบบวิชาเลือก และแขนงวิชาเลือกในหลักสูตรตางๆ รวมท้ังรายวิชาเลือกเสรีใหนักศึกษาเลือกเรียนตาม
ความสนใจ  

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน และอิงการพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร (คอ.2.2-5-01)   

     มหาวิทยาลัยจะกําหนดกรอบการประเมินผลการเรียนการสอน เนนใหมีการวัดและประเมินผลหลากหลาย
รูปแบบข้ึนอยูกับลักษณะวิชา กลุมผูเรียน เชนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปจะเนนการประเมินภาคปฏิบัติในกิจกรรมท่ีสงเสริม
ทักษะชีวิตและการมีสวนรวมกับภาคประชาชนและสังคม 

     มีการกําหนดเกณฑวัดผลแตละกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม และมีการแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนักศึกษา
ทราบท่ัวกัน โดยการช้ีแจงในช้ันเรียน 

     เม่ือดําเนินกิจกรรมวัดผลแตละกิจกรรมใหมีการปอนผลกลับ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบจุดออน และไดเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง 
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6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร      
ทุกภาคเรียน  คณะฯจัดใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร ท้ังดานพฤติกรรมการเรียน
การสอน ความเหมาะสมของสื่อและวิธีการใชสื่อ เพื่อเปนการปอนกลับสําหรับอาจารยไดใชเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียน
การสอนตอไป(คอ.2.2-6-01)   
                 7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตรคณะครุศาสตร ฯ กําหนด
นโยบายใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุงการจัดทําแนวการสอนทุกภาคเรียน เพื่อใหอาจารยไดปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู 
วิธีการสอนและการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับกลุมนักศึกษาและสอดคลองกับสถานการณ (คอ.2.2-(2)(7)-01)   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

6 7 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย      สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.2 - 1 - 01 หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
คอ. 2.2 - (2)(7) - 01   โครงการสอน ป.ตรีและ ป.บัณฑิต 
คอ. 2.2 - 3 - 01     สื่อการสอน CD. มีบูรณาการทางไกล, ชีท,Power point , อภิปรายกลุม 
คอ. 2.2 - 4 - 01  ใบเซ็นช่ือนักศึกษา, ตารางการเรียนการสอน, ผลการประเมินของนักศึกษา 
คอ. 2.2 - 5 - 01   แบบประเมินผลความพึงพอใจ การเรียนการสอนของนักศึกษา 
คอ. 2.2 - 5 - 02   ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนของนักศึกษา 
คอ. 2.2 - 6 - 01   เอกสารขอความรวมมือสงนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ 
 
จุดแข็ง 
1.  การเนนวิชาชีพครูตามมาตรฐานและการสงนักศึกษาเขาฝกสอนทุกคน 
2.  การนิเทศนักศึกษาฝกสอนทุกหลักสูตร 
3.   มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและสอดคลองกับหลักสูตร 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
1.  การพัฒนาดานสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีสัดสวนท่ีพอเพียง 
2.  หองบรรยายและหองปฏิบัติการควรปรับปรุงเพื่อใหมีความทันสมัย 
3.  ควรนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาอยางตอเนื่อง  ท้ังดานกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร            85                                                                                                        เกณฑ สกอ.            

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1.  จัดอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับอาจารย 
2.  จัดอบรมการเขียนโครงการสอนแบบ TQF 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานหลักสูตร 

 

แผนพัฒนา 
1.  การพัฒนาดานสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีสัดสวนท่ี 
     พอเพียง 
2.  หองบรรยายและหองปฏิบัติการควรปรับปรุงเพื่อใหมีความ 
     ทันสมัย 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6104 
      (หัวหนางานหลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 :   มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน 
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                             ภายนอกมีสวนรวม (สกอ.2.3) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

  1.  มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 
             หลักสูตร  
  2.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย 
             ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  
  3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ 
             หรือหนวยงานภายนอก  
  4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ 
            ชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา 
            หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก  มีการดําเนินการ 4 ขอแรก  มีการดําเนินการครบทุกขอ  

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามามีสวนรวมในการสรางหลักสูตร  โดยการใหความคิดเห็นในการเปด
หลักสูตร และรวมวิพากษหลักสูตร (คอ. 2.3-(1)(2)-01) 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีไดรับความรูและทักษะท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก (คอ. 2.3-(1)(2)-01 , คอ. 2.3-2-01) 

3. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการให
นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ (คอ.2.3-3-01) 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากบุคคลและองคกรภายนอกร
โดยใชแบบสอบถาม (คอ.2.3-4-01 , คอ.2.3-4-02) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

5 4 2  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย      สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ. 2.3 - (1)(2) - 01 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
คอ. 2.3 - 2 - 01 ตารางสอนอาจารยพิเศษ 
คอ. 2.3 - 3 - 01 หนังสือนําสงนักศึกษาเขาฝกสอน (หนังสือแตงต้ังอาจารยนิเทศ) ประจําปการศึกษา  2552 
คอ. 2.3 - 4 - 01 แบบประเมินอาจารยพิเศษ 
คอ. 2.3 - 4 - 02 แบบประเมินผลจากสถานประกอบการ (โรงเรียนท่ีนักศึกษาฝกสอน )ประจําปการศึกษา  2552 
 กิจกรรมศึกษาดูงานป.บัณฑิต   
 
จุดแข็ง   
1. หลักสูตรของคณะไดรับการรับรองจากครุสภา 
2. หลักสูตรไดรับการประเมินจากกรรมการครุสภา 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
1.  การประเมินผลและการตรวจติดตามทุกหลักสูตร 
2. ควรจัดใหบุคลากรทางการศึกษาเขาฝกอบรม ดูงานเพิ่มเติมในโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสาขาท่ีสอน เพื่อนํามา    

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานหลักสูตร 

 

แผนพัฒนา 
1.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยบุคคล องคกร
และชุมชนมีสวนรวม 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6104 
      (หัวหนางานหลักสูตร) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  :   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 2.4) (สมศ. 6.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนท่ีเทียบเทาท่ีไดคะแนน  3 คะแนน   
                                                                                                                                                        x 100  

จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนท่ีเทียบเทาท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน (มหาวิทยาลัย) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 - 90 รอยละ 100 

 
เกณฑมาตรฐานระดับคณะ 
 เกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําในระดับสถาบัน  ใช
หลักเกณฑ ดังนี้ 
เกณฑมาตรฐาน FTES ตออาจารยประจํา 
ของสถาบัน(เกณฑคาเฉลี่ย)  

 
                                                         = 
 
            =   23.5712  (รายละเอียดการคํานวณตารางที่ 2.4.1, 2.4.2) 
สูตรการคํานวณ 
 การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบันกับเกณฑมาตรฐานเฉลี่ยท่ี
คํานวณขางตน คํานวณไดจากสูตรขางลางนี้ 
 
รอยละของความแตกตาง   
 
 
เกณฑการประเมิน (คณะ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥ +10% หรือ   ≤ -10% 

ของเกณฑมาตรฐาน 
6 – 9.99% หรือ -6-(-9.99)%    

ของเกณฑมาตรฐาน 
(-5.99) – 5.99 %   

ของเกณฑมาตรฐาน 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

1. จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม แยกตามหลักสูตร สาขาวิชา ช้ันป ประจําปการศึกษา 2552  (คอ. 2.4 - 01) 
2. จํานวนอาจารยประจําคณะครุศาสตรอตุสาหกรรม แยกตามสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2552 (คอ. 2.4 - 02) 
3.  คา FTES  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2552  (คอ. 2.4 - 03) 

 

(เกณฑมาตรฐานของFTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 1) X (FTES ของกลุมสาขาที่ 1) 
 + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 2)  X (FTES ของกลุม    
  สาขาที่ 2)  +  (เกณฑมาตรฐานของFTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ ...n) X (FTES  
  ของกลุมสาขาที่ ...n) 
                             ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 

รอยละของความแตกตาง = จํานวน FTES ตออาจารยประจํา - เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย x 100 
เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 
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ตารางที่ 2.4.1 รอยละของความแตกตางระหวาง FTES  
 รายการ หนวย จํานวน 

ตัวต้ัง 
 
 

(เกณฑมาตรฐานของFTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาท่ี 1) x   
(FTES ของกลุมสาขาท่ี 1)+ (เกณฑมาตรฐานของFTES ตออาจารย 
ประจําของกลุมสาขาท่ี ...n) x (FTES ของกลุมสาขาท่ี ...n) 

FTES 942.85 

ตัวหาร ผลรวมของ FTES ของทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน FTES 942.85 
ผล เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําในระดับสถาบัน(คาเฉลี่ย) คน : 1 25 : 1 

 
 
ตารางที่ 2.4.2  สัดสวนของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําของมทร.พระนคร 

 รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
(จํานวนFTES ตออาจารยประจําของสถาบัน) - (เกณฑ 
มาตรฐานเฉลี่ย (22.1903 – 22.8019) 

FTES 942.85 

ตัวหาร เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย คน 25 
ผล สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย ประจํา รอยละ -5.72 

เปาหมาย สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 6 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

6 -5.72 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.4 - 01 จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แยกตามหลักสูตร  สาขาวิชา  ช้ันป  ประจําปการศึกษา 2552 
คอ. 2.4 - 02 จํานวนอาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  แยกตามสาขาวิชา  ประจําปการศึกษา  2552 
คอ. 2.4 - 03 สรุปยอดจํานวนรวมนักศึกษา  จํานวนหนวยกิตรวมท่ีลงทะเบียนของนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2552  

จําแนกตามคณะ  (ขอมูลจากสสท. 4  มกราคม 2553) 
 
จุดแข็ง 

1. มีฐานขอมูลนักศึกษาชวยสนับสนุนขอมูลทําใหตรวจสอบไดงาย 
2. อาจารยประจํามีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  สัดสวนของนักศึกษาตอจํานวนอาจารยประจํายังไมเปนไปตามเกณฑ 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
จัดโครงการประชาสัมพันธคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเชิงรุก  
เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหไดตามแผนรับ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานทะเบียน 

 
50,000  บาท / พ.ย. - ม.ค. 54 

แผนพัฒนา 
จัดหาอัตราอาจารยเพิ่มข้ึนเพื่อใหไดสัดสวนตามเกณฑสกอ. 

 
งปม. 2554 - 2555 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล  โทร  0-2282-9009  ตอ  6102 
      (หัวหนางานทะเบียน) 
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ตัวบงชี้ที่  2.5 :  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
                          (สกอ.2.5) (สมศ. 6.3)   

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน3 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 1 – 19 หรือ  
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 20-29 แต 
วุฒิปริญญาตรี มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
    รอยละ 20-29 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
    นอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ  
    เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา  รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ 
เทากับรอยละ 30 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5  

 
ผลการดําเนินงาน  

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาเอก 4 8.33 
ปริญญาโท 32 66.67 
ปริญญาตรี 12 25.00 

รวม 48 100.00 
* ไมรวมวุฒิต่ํากวาป. ตรี  2 คน 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

ป.เอก  
รอยละ 1.5 

8.33 1  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ. 2.5 - 01 ทะเบียนประวัติบุคลากร 
คอ. 2.5 - 02 บัญชีถือจาย (จ. 18 ของคณะ) 
คอ. 2.5 - 03 รายละเอียดขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
คอ. 2.5 - 04 รายละเอียดอาจารยลาศึกษาตอ 
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จุดแข็ง 
1.  มีการปรับขอมูลบุคลากรคณะใหเปนปจจุบัน 
2.  สงเสริมใหบุคลากรในคณะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  สัดสวนคุณวุฒิอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ ตองสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลการ 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
โครงการทุนพัฒนาบุคลกร 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี
- งานบุคลากร 
 

 

แผนพัฒนา 
  -  ไมมี 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางมลนิดา  รักนาย  โทร  0-2282-9009  ตอ  6209 
      (หัวหนางานบุคลากร) 
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ตัวบงชี้ที่  2.6 :   สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
                         (สกอ.2.6) (สมศ. 6.4)   
                    
ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. 
รวมกันอยูระหวางรอยละ 1-39 หรือ ผู
ดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. 
รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59 แตผู
ดํารงตําแหนง ระดับ รศ.ข้ึนไปนอย
กวา    รอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40 -59 
และ 
2. ผู ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 10 
หรือ 
1.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันมากวา หรือ เทากับรอยละ 
60 และ  
2.  ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
นอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ. และ 
ศ.รวมกันมากกวา หรือเทากับ รอยละ 
60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากวารอยละ 10 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีผลงานผูผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  1  คน  ผูชวย
ศาสตราจารย  จํานวน  14  คน  อาจารย  33  คน  จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  48  คน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  2.6.1 
 
ตารางที่ 2.6.1 

ตําแหนงวิชาการ จํานวน(คน) รอยละ 
ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย 

- 
1 
14 

- 
2.08 

29.17 
รวมตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด 15 31.25 
รวมจํานวน รศ.+ศ. 1 2.08 
ผูไมมีตําแหนงทางวิชาการ 33 68.75 
รวมอาจารยประจําทั้งส้ิน 48 100 

   
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

การบรรลุเปาหมาย 

30 31.25 1  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.6 - 01 คําสั่งแตงต้ังดํารงตําแหนงวิชาการ 
คอ. 2.6 - 02 ทะเบียนประวัติบุคลากร 

 
จุดแข็ง 

1.   สนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.   สัดสวน   ผศ. รศ. ศ.  ยังไมเปนไปตามเกณฑ  ควรใหพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
  -  ไมมี 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี
- งานบุคลากร 
 

 

แผนพัฒนา 
-  จัดอบรมวิธีและข้ันตอนการทําผลงานทางวิชาการ 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางมลนิดา  รักนาย  โทร  0-2282-9009  ตอ  6209 
      (หัวหนางานบุคลากร) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 :   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  (สกอ.2.7) (สมศ. 6.5) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
  1.สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
  2.มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4.มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  5.มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ วิชาชีพ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

1.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549  

2.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพประจําคณะ ป 2553 
3.  มีการแจกคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
4.  ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งข้ึน 
5.  รายงานการประพฤติตนตามจรรยาบรรณขาราชการ (สงกองบริหารงานบุคคล) 
6.  มีการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 5 3   ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.7 - 1 - 01 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คอ. 2.7 - 2 - 01 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
คอ. 2.7 - 3 - 01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพประจําคณะ ป 2553 
คอ. 2.7 - 4 - 01 รายงานการประพฤติตนตามจรรยาบรรณขาราชการ (สงกองบริหารงานบุคคล) 
คอ. 2.7 - 5 - 01 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
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จุดแข็ง 
1.   ผูบริหารใหความสนใจในการติดตามผลดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.   คณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.   อบรมและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. หนังสือเวียนและคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับคณาจารย 
2. ทําแบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี
- งานบุคลากร 
 

 

แผนพัฒนา 
-   ไมมี 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางมลนิดา  รักนาย  โทร  0-2282-9009  ตอ  6209 
      (หัวหนางานบุคลากร) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8  :   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ.2.8)   
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

  1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
  2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน  
  3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  
  4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงาน วิจัยดานการเรียนการสอน 
           และนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
  5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน :  

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการดําเนินงาน 3 ขอ  
ได 2 คะแนน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียน 
การสอน  ดังนี ้

  -  จัดทําแผนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ  2552 (คอ.2.8-1-01) 
 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 
      - คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ท่ี  37/2552 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาและประเมินขอเสนองานวิจัย 

(คอ.2.8-2-01)  
      - คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ท่ี  16/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

(คอ.2.8-2-02)  
     - รายงานการประชุมหัวหนาสาขา  ครั้งท่ี 10/2552  วันพุธท่ี 16  ธันวาคม  2552 (คอ.2.8-2-03)  
     - บันทึกขอความท่ี  ฝจ 009/2553 เรื่อง  ขอแจงรายช่ือผูเขารวมฝกอบรม (คอ.2.8-2-04)  
     - งานวิจัยเรื่อง  ปญหาและแนวโนมการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

(คอ.2.8-2-05)  
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา (คอ.2.8-3-01) 
4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงาน วิจัยดานการเรียนการสอน 

และนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสมํ่าเสมอ เชน  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  (คอ.2.8-4-01)  
 
 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนินการครบทุกขอ  
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

4 4 2   ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย   
                                       
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.2.8-1-01 แผนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ  2552  
คอ.2.8-2-01 คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ท่ี  37/2552 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาและประเมินขอเสนองานวิจัย 
คอ.2.8-2-02 คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ท่ี  16/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
คอ.2.8-2-03 รายงานการประชุมหัวหนาสาขา  ครั้งท่ี 10/2552  วันพุธท่ี 16  ธันวาคม  2552 
คอ.2.8-2-04 บันทึกขอความท่ี  ฝจ 009/2553 เรื่อง  ขอแจงรายช่ือผูเขารวมฝกอบรม  
คอ.2.8-2-05 งานวิจัยเรื่อง  ปญหาและแนวโนมการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ.2.8-3-01 บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.16/3218 ลว. 3 ก.ย.2551 เรื่อง  งบประมาณเงินผลประโยชนประจําป 2552 
คอ.2.8-4-01 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ปท่ี  4  ฉบับท่ี  1  มีนาคม  2553 
 
จุดแข็ง 

1.  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
2.  มีการสนับสนุนใหอาจารยภายในคณะทําการวิจัยอยางตอเนื่อง 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  ครูอาจารยยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสอน 
2.  ขาดการสรางเครือขายงานวิจัยคณะ 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนนิการ 
แผนสงเสริม 
1. สนับสนุนใหอาจารยภายในคณะฯ เผยแพรผลงานวิจัยดาน    
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาในแตละป
การศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ใหคณะฯ สรางเครือขายใหมีการทําความรวมมือดานการ
วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน   
 

 
 
 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6104 
      (หัวหนางานวิจัยและพัฒนา) 
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ตัวบงชี้ที่  2.9 :    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป (สกอ.2.9) (สมศ. 1.1)  
(ก.พ.ร. 52, 53 ตัวท่ี 4.1.1) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต  
สูตรการคํานวณ    
                                   (จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
                                                      ไมรวมผูท่ีศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว)  

 

(จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ีสําเรจ็การศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม ไมรวมผูท่ีศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว) 
                                                                        
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ  59 รอยละ 60 – รอยละ  79 มากกวาหรือเทากับ รอยละ  80 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา  2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบัณฑิตท่ีไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ป คิดเปนรอยละ  86.35   ดังตารางท่ี 2.9.1 
 
ตารางที่  2.9.1  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของ มทร.พระนคร (ผูสําเร็จปการศึกษา 2551) 

 รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ไมรวมผูท่ีศึกษาตอและผูท่ีมีงาน ทําอยูแลว 

คน 272                                    

ตัวหาร 
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถาม ไมรวมผูท่ีศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว 

คน 315    

ผล 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  1  ป 

รอยละ 86.35 

เปาหมาย 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  1  ป 

รอยละ 80 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไดสูงกวาเปาหมาย เพราะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ท่ี  2.9  : รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป ไวท่ีรอยละ  80  และผลการดําเนินงานไดรอยละ 86.35 

  
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

80 86.35 3   ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
 
  
 

    100   X               
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.9 - 01 มีแบบสอบถามการติดตามผลของภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา  2551 
คอ. 2.9 - 02 รายงานการวิเคาระหภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา  2551  มทร.พระนคร(กองพัฒนานักศึกษา) 

 
จุดแข็ง 
 คณะมีการติดตามใหบัณฑิตเขามากรอกตอบแบบสอบถามในระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
โดยผานเว็ปไซด www.job.mua.co.th  
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ควรมีการจัดเก็บขอมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแตละรุนโดยอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อประโยชนในการติดตามสอบถาม 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
    1.สงเสริมใหอาจารยท่ีปรึกษาของบัณฑิตในแตละรุนติดตาม
และบันทึกขอมูลการติดตอของบัณฑิต 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานแนะแนว 

   
        ปการศึกษา  2552 

แผนพัฒนา 
    1.โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายมนตรี  บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6108 
     (หัวหนางานแนะแนว) 
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ตัวบงชี้ที่  2.10 :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  (สกอ.2.10) (สมศ. 1.3) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต  
สูตรการคํานวณ    
                   จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 
                      จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ภายใน1 ป 
 
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ  74   

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ  99  
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 

ก.พ. 

รอยละ  100   
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 

ก.พ. 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา  2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบัณฑิตท่ีไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ป คิดเปนรอยละ  83.09   ดังตารางท่ี 2.10.1 
 
ตารางท่ี  2.10.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและไดรับ เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ คน 226 

ตัวหาร จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คน 272 
ผล รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑ รอยละ 83.09 

เปาหมาย รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ รอยละ 60 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

60 83.09 2   ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.9 - 01 มีแบบสอบถามการติดตามผลของภาวการณมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา  2551 
คอ. 2.9 - 02 รายงานการวิเคาระหภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา  2551  มทร.พระนคร(กองพัฒนานักศึกษา) 
 
 
 
 
 

    100    X                 
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จุดแข็ง 
 คณะมีการติดตามใหบัณฑิตเขามากรอกตอบแบบสอบถามในระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
โดยผานเว็ปไซด www.job.mua.co.th  
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ตองพัฒนาระบบสื่อสารและการประสานงานหาขอมูลของบัณฑิต 
  
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
    1.สงเสริมใหมีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
    2.โครงการจัดทําฐานขอมูลติดตามและแนะแนวทางการ 
        ทํางานใหตรงตามสาขาเพื่อใหไดรับเงินเดือนตามเกณฑ 
         มาตรฐาน 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานแนะแนว 

 
         ปการศึกษา  2552 

แผนพัฒนา 
      ปรับปรุงรูปแบบแบบสอบถามใหมีความครอบคลุม 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายมนตรี  บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6108 
     (หัวหนางานแนะแนว) 
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ตัวบงชี้ที่  2.11 :  ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (สกอ.2.11)(สมศ. 1.4)(ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 6.1,6.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต  
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู

ระหวาง 1 – 2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู

ระหวาง  2.50 – 3.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

มากกวาหรือเทากับ 3.50 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการติดตามผลความ
พึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตอการปฎิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตเทากับ  
4.12  (เกณฑ 5 ระดับ) 
 คณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(กองพัฒนานักศึกษา)ไดดําเนินการสํารวจและสง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตองการปฎิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต คณะครุศาสตรฯ ป
การศึกษา  2551  โดยแบบสอบถามครอบคลุม  3  ดานไดแก   

1.) ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 
2.) ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน และ 
3.) การเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  จํานวนนายจาง/ผูประกอบการท่ีบัณฑิตทํางานดวย 

คิดเปนระดับความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.12 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

3 4.12 3   ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 2.11 - 01 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฎิบัติงานของบัณฑิต 

ปการศึกษา 2551(กองพัฒนานักศึกษา) 
 
จุดแข็ง 
 การประสานงานของคณะฯท่ีรวมกับกองพัฒนานักศึกษาใหผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอบแบบสอบถาม 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1. ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดานการติดตามขอมูลบัณฑิต 
 2. ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
   1.โครงการสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจาง  
       งานของบัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานแนะแนว 

 

แผนพัฒนา 
   1.ปรับปรุงรูปแบบโครงการใหมีการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 
      มากข้ึน 
   2.หาบุลลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการแนะแนวเพื่อติดตาม 
      และเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายมนตรี  บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6108 
     (หัวหนางานแนะแนว) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 :  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติ                              
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.2.12) (สมศ. 1.5) (3 ป) 

                                             
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ไมมีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติ คุณยกยองใน 
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ตารางที่ 2.12.1 

 รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในป
การศึกษาปจจุบัน 

คน - 

ตัวหาร จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา คน - 
ผล 

 
รอยละจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ี ผานมาท่ี ไดรับรางวัลทุก
ประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

รอยละ - 

เปาหมาย รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศรวมถึงรางวัลผลงาน
วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ … 

รอยละ 0.01 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

0.01 - -   ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

- ไมมีหลักฐาน 
 
จุดแข็ง 
 ไมมี 
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จุดที่ตองพัฒนา 
 1.ขาดการสงเสริมใหมีการติดตามสํารวจศิษยปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาและไดรับรางวัล 
 2.พัฒนาระบบการติดตามและเก็บรวมรวมขอมูลท้ังนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
 3.ขาดบุคลากรท่ีจะเก็บรวมรวมขอมูลและติดตาม 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
   ทําฐานขอมูลติดตามผลความกาวหนาของนักศึกษาและศิษย
เกาท่ีไดรับรางวัลการประกาศเกียรติ คุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ ในรอบ  5  ป 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสโมสรและชมรม
นักศึกษา 

 
         ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
    - 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสุนทร  วิริยะ    โทร  0-2282-9009  ตอ  6106 
     (หัวหนางานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา) 
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องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 :   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ.3.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ                                                                                                                
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
  2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
  3.  มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
  5.  มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
  6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
  7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
  8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลงานผานระดับ  7  
ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  คือ 
 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 (คอ.3.1-1-01 , คอ. 3.1-1-02 , คอ.3.1-1-03) 
    -มีการทําแบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1  
 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  (คอ.3.1-2-01) 
    -มีเอกสารแนะนําหลักสูตร (คูมือนักศึกษา) 
    -มีเอกสารแนะนําการใหบริการของสํานักงานวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ 
    -มีการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    -มีหนวยบริการคอมพิวเตอร 
    -มีหองสมุดสวนกลาง เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรูไดทันกับองคความรูใหมๆ 
 3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา (คอ.3.1-3-01 , คอ.3.1-3-02 , คอ.3.1-3-03) 
    -มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษา และใหบริการเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
    -มีการดําเนินการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารประจําการ 
    -มีการดําเนินการขอผอนผันเขารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาตอ 
    -มีการประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  (คอ.3.1-4-01) 
    -มีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องการเรียนการสอน รวมท้ังเรื่องอื่นๆ 
 5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  (คอ.3.1-5-01 , คอ.3.1-5-02) 
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   -มีการประชาสัมพันธผาน Website www.rmutp.ac.th  และ http://teched.rmutp.ac.th  ปายประชาสัมพันธ 
     จดหมายขาว ขาวสารการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  การรับสมัครงานจากหนวยงานอื่น  ๆ

 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  (คอ.3.1-6-01) 
    -มีการจัดโครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 (กองพัฒนานักศึกษา) โดยเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายให 

ความรูในเรื่องตางๆ เชน  การเตรียมตัวศึกษาตอ ,การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศษฐกิจพอเพียง และ การ 
เตียมพรอมเขาสูโลกอาชีพ 

-มีการสงนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ออกไปฝกงานในสถานประกอบการตาง ๆ 
-มีการสงนักศึกษาช้ันปท่ี  3 ออกไปฝกงานในสถานประกอบการตาง ๆ 

7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 ดาน คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานกายภาพ  ดานใหคําปรึกษา   
           ดานขอมูลขาวสาร และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย (คอ.3.1-7-01,                

  คอ.3.1-7-02 , คอ.3.1-7-03) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

7 7 2  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.3.1-1-01 รายงานผลการสํารวจความตองการของนักศึกษา เรื่องการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ 
คอ.3.1-1-02 แบบการสํารวจความตองการของนักศึกษา เรื่องการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ 
คอ.3.1-1-03 แบบการสํารวจความตองการของนักศึกษา เรื่องการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ ท่ีนักศึกษาใหขอมูล 
คอ.3.1-2-01 มีหองสมุดสวนกลางและหนวยงานคอมพิวเตอร สวนกลางดูแลโกยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอ.3.1-3-01 มีการประกันอุบัติเหตุใหนักศึกษา 
คอ.3.1-3-02 มีการอนุมัติเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
คอ.3.1-3-03 มีการดําเนินการสงเอกสารผอนผันการเขารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารประจําการ 
คอ.3.1-4-01 คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา   ปการศึกษา  2552  
คอ.3.1-5-01 มีการประกาศขอมูลขาวสารใน Websie  คณะฯ http://teched.rmutp.ac.th 
คอ.3.1-5-02 มีการติดประกาศ    ประชาสัมพันธการรับสมัครงานและแนะนําการศึกษาตอ 
คอ.3.1-6-01 มีการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา   (กองพัฒนานักศึกษา) 
คอ.3.1-7-01 มีการจัดบริการประชาสัมพันธขาวสารการอบรมตางๆใน Websie  คณะฯ http://teched.rmutp.ac.th 
คอ.3.1-7-02 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรและเขียนแบบแปลนดวยโปรมแกรม  Auto CAD ” 
คอ.3.1-7-03 โครงการใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด  (NGV) 
 
จุดแข็ง 
 1.มี Websie ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1.ควรมีการประเมินคุณภาพของการใชบริการเปนประจําทุกป 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.นําผลประเมินการสํารวจความตองการมาพัฒนาคณะฯ 
2.จัดทําแบบประเมินงานอาจารยท่ีปรึกษา 
3.นําผลประเมินมาพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสโมสรและชมรม 
  นักศึกษา 

          
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
1.ควรจัดทําชุดเอกสารสําหรับใหคําปรึกษากับนักศึกษาเพื่อจด
บันทึกการใหคําปรึกษา 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสุนทร  วิริยะ    โทร  0-2282-9009  ตอ  6106 
     (หัวหนางานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา) 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 :   มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (สกอ.3.2) 
 
ตัวบงช้ี : ข้ันตอนของกระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 
             ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  2.  มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง 
             ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
 -  กิจกรรมวิชาการ 
 -  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
 -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
 -  กิจกรรมนันทนาการ 
 -  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้น 
             ปการศึกษา 
  4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (คอ.3.2-1-01) 
    - มีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยฯ 
    - มีการจัดโครงการ “ราชมงคลพบสถานประกอบการ” ครั้งท่ี  4  ประจําปการศึกษา  2552 (กองพัฒนานักศึกษา) 
 2.มีการสงเสริมใหสถาบันและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน  5  ประเภทดังนี้  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมคุณภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

-กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร   
  อุตสาหกรรม (คอ.3.2-2-01)  และโครงการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 2 (คอ.3.2-2-02) 
-กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมคุณภาพ เชน โครงการกีฬา”พระนครเกมส ครั้งท่ี 4” (คอ.3.2-2-03)  และโครงการ 
  กีฬา FRESHY (คอ.3.2-2-04) 
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เชน โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานหอยตะแกะ  (คอ.3.2-2-05)   
-กิจกรรมนันทนาการ  เชนโครงการ กีฬา FRESHY (คอ.3.2-2-06) 
-กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชนโครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย (คอ.3.2-2-07) โครงการวัฒนธรรม  

    สัญจร  (คอ.3.2-2-08) 
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3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
การศึกษา   
    -มีการประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมหลังจากจัดเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม (คอ.3.2-3-01) 
 4.มีการนําผลการประเมินเสนอตอผูบริหารเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป  (คอ.3.2-4-01) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 
(ขอ) 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

4 4 3  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ.3.2-1-01 โครงการ “ราชมงคลพบสถานประกอบการ” ครั้งท่ี  4  ประจําปการศึกษา  2 (กองพัฒนานักศึกษา) 
คอ.3.2-2-01 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ.3.2-2-02 โครงการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 2 
คอ.3.2-2-03   โครงการกีฬา”พระนครเกมส ครั้งท่ี 4” 
คอ.3.2-2-04 โครงการ กีฬา FRESHY 
คอ.3.2-2-05   โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานหอยตะแกะ 
คอ.3.2-2-06 โครงการ กีฬา FRESHY 
คอ.3.2-2-07 โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
คอ.3.2-2-08 โครงการวัฒนธรรมสัญจร   
คอ.3.2-3-01 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตางๆและภาพถายกิจกรรม 
คอ.3.2-4-01 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตางๆ 

 
จุดแข็ง 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษากําหนดและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาของ
สโมสร  ฝายกิจการนักศึกษาและคณะฯ 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1.สนับสนุนใหสโมสรนักศึกษาจัดทําแผนงานสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดานวิชาการใหเกิดข้ึนและ 
                   ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 2.สนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 
 3.ควรมีการจัดระบบกิจกรรมท่ีไมสงผลกระทบตอการเรียนการสอน 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
       -  แผนงานในการการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ
พื่อพัฒนศักยภาพใหกับนักศึกษาใหเปนระบบ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสโมสรและชมรม
นักศึกษา 

 
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
1.สนับสนุนใหสโมสรนักศึกษาจัดทําแผนงานสงเสริม
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดานวิชาการใหเกิดข้ึนและ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
2.ประชาสัมพันธใหนักศึกษามีสวนรวมและเขารวมกิจกรรม
ใหมากข้ึน 
3.พัฒนาใหมีการจัดระบบกิจกรรมท่ีไมสงผลกระทบตอการ
เรียนการสอน 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสุนทร  วิริยะ    โทร  0-2282-9009  ตอ  6106 
     (หัวหนางานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา) 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.4.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

  1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย และ 
            สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
  2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชประโยชน 
            ไดจริง  
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
  4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
  5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ  
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

1.  คณะฯ มีการจัดทําระบบบริหารการวิจัยและสรางสรรคภายใตแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  และ 2553  และมีการจัดทําแผนงานวิจัย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมประจําป 2553  (คอ.4.1-1-01)    
และมี Flow chart  การปฏิบัติงานดานงานวิจัย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (คอ.4.1-1-02)     

2.  มีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศการบริหารการวิจัยและสรางสรรค  (คอ.4.1-2-01) 
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินสนับสนุนการวิจัย (คอ.4.1-3-01)   
 4.  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  โดยการสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย  (คอ.4.1-4-01)  
 5.  มีการยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  (คอ.4.1-2-01)  และรายงานความกาวหนาของผูวิจัย  
(คอ.4.1-5-02) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

5 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.4.1-1-01 แผนปฏบัิติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 
คอ.4.1-1-02 Flow chart  การปฏิบัติงานดานงานวิจัย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ.4.1-2-01 www.teched.rmutp.ac.th   และ  http://ird.rmutp.ac.th 
คอ.4.1-3-01 หนังสือแจงอนุมัติเงินงบประมาณ ประจําป 2552- 2553  
คอ.4.1-4-01 บันทึกขอความ  ฝจ. 009/2553  เรื่อง  ขอเสนอรายช่ือนักวิจัยเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
คอ.4.1-5-01 รายช่ือนักวิจัยท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ  ในเว็ปไซตคณะ www.teched.rmutp.ac.th  
คอ.4.1-5-02 รายงานความกาวหนาของผูวิจัย 
 
จุดแข็ง 

1.  มีทีมงานท่ีจะสามารถพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
2.  มีการสนับสนุนใหอาจารยในคณะฯ  ทําการวิจัยอยางสมํ่าเสมอทุกป 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหดียิ่งข้ึน  

 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.   สง เสริมใหอาจารยในคณะฯ สรางผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐภายนอกคณะฯ เพิ่มมากข้ึน 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1.  จัดสรรทรัพยากรการเงินใหท่ัวถึงและสนับสนุนใหอาจารย
ใน คณะฯ รับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ ภายนอกใหมากข้ึน 
2.  สนับสนุนใหอาจารยทําความรวมมือดานงานวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกเพิ่มข้ึน 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6500-1 
      (หัวหนางานวิจัยและพัฒนา) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (นับปงบประมาณ) (สกอ.4.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใช 
           ประโยชน  
  2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็ว 
           ทันตอการใชประโยชน  
  3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
  4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงาน 
           ไปใชประโยชน  
  5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุม ครองสิทธิของงานวิจัย  
           หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 
เกณฑการประเมิน :  
 
 
 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.  มีการดําเนินงานดานการจัดการความรูจากงานวิจัย  ภายใตแผนปฎิบัติราชการของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552 ดังนี้ 1) มีสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
ประชาสัมพันธขอมูลการเผยแพรงานวิจัยจากแหลงตางๆ  ใหบุคลากรภายในคณะฯรับทราบ (คอ.4.2-1-01) 
 2.  มีการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  โดยสงผลงานวิจัยเขาตีพิมพ
ในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (คอ.4.2-2-01) 
 3.  มีการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยกับกลุมเปาหมาย  โดยมีการสงผลงานวิจัยเสนอในวารสารระดับชาติ  
(คอ.4.2-3-01)  และมีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย  (คอ.4.2-3-02) 
   
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

5 3 2  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนินการ 3 ขอ  มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
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รายงานหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 4.2-1-01 คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท่ี  37/2552 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาและประเมินขอเสนองานวิจัย 
คอ. 4.2-2-01 แฟมเอกสารสงผลงานวิจัยและบทความป  2552 
คอ. 4.2-3-01 แผนการสอน/โครงการสอนวิชาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชาชางเทคนิค 
คอ. 4.2-4-01 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2  กันยายน  2552 
คอ. 4.2-5-01 www.teched.rmutp.ac.th  
 
 
จุดแข็ง 

1. นักวิจัยมีความตองการทํางานวิจัย 
2. หนวยงานใหการสนับสนุนทุกงบประมาณ 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. จัดสรรเวลาใหกับนักวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
2. จัดหาทุนใหกับนักวิจัยใหมีความหลากหลาย 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. สงบุคลากรอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1.  สนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยของตนเองจดสิทธิบัตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6500-1 
      (หัวหนางานวิจัยและพัฒนา) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2)  
 
ชนิดของตัวบงช้ี  : ปจจัยนําเขา 
 สูตรการคํานวณ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันท้ังหมด 
 
                                            จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน :  

 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
- จํานวน อาจารยประจําท้ังสิ้น  40  คน 
- จํานวนเงินจากภายใน  760,000 บาท  :  สัดสวน   1  :  19,000       
 
     ตารางที่  4.3.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

                      รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร างสรรคจากภายในสถาบันท้ังหมด             
(นับปงบประมาณ) 

บาท 760,000 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับปการศึกษา) คน 40 
ผล 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

บาท 19,000 

เปาหมาย 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

บาท 10,000 

   
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

(บาท) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

10,000 19,000 2  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 4.3-01 หนังสืออนุมัติเงินงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  2552 
คอ. 4.3-02 หนังสืออนุมัติเงินงบประมาณผลประโยชน  ประจําปงบประมาณ  2552 ของมหาวิทยาลัยฯ 
คอ. 4.3-03 รายช่ืออาจารยประจํา 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวาหรือเทากับ 16,999.บาท 17,000 – 24,999. บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.บาท 
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จุดแข็ง 

1.  ความตอเนื่องการทําวิจัยของนักวิจัย 
 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถจัดทําขอเสนอการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
2. ประชาสัมพันธการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยใหมากยิ่งข้ึน 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  สนับสนุนใหนักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนอยาง
ตอเนื่อง 
2.  จัดใหมีท่ีปรึกษาดานการพัฒนาขอเสนอการวิจัย 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. สงบุคลากรภายในคณะฯ  เขารับการอบรมความรูเรื่องการ
ทําวิจัยใหมากข้ึน  เพื่อนําความรูท่ีไดมาขอรับทุนทําวิจัยเพื่อ
เปนการเพิ่มจํานวนนักวิจัยในคณะฯใหมากยิ่งข้ึน 
2.  โครงการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยแหลงทุนวิจัยเผยแพรให     
บุคลากรทราบ 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6500-1 
      (หัวหนางานวิจัยและพัฒนา) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3)(สมศ. 2.3)  
 
ชนิดของตัวบงช้ี  : ปจจัยนําเขา 
 สูตรการคํานวณ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันท้ังหมด 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน :  

 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
- จํานวน อาจารยประจําท้ังสิ้น   40  คน 
- จํานวนเงินจากภายนอก     -  บาท   :  สัดสวน    - 
 
     ตารางที่  4.4.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

                      รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันท้ังหมด          
(นับปงบประมาณ) 

บาท - 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับปการศึกษา) คน 40 
ผล 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

บาท - 

เปาหมาย 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

บาท 10,000 

   
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

(บาท) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

10,000 - -  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

- - 
 
 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวาหรือเทากับ 16,999.บาท 17,000 – 24,999. บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.บาท 
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จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักวิจัยไมใหความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยของตนเอง 
2. การหาแหลงทุนวิจัยภายนอก 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยเขียนบทความทาง
วิชาการมากข้ึน 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. จัดโครงการหรือสนับสนุนการเขารวมโครงการเขียน
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6500-1 
      (หัวหนางานวิจัยและพัฒนา) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือ    
                          อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา   
                          (สกอ.4.4) (สมศ. 2.1) (ก.พ.ร.52, 53 ตัวท่ี 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) (นับปปฏิทิน))   
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  
หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

                                                                     
                                                            จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน :  
 
 
 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา               
คิดเปนรอยละ  27.08  
 
  
ตารางที่  4.5.1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือ         
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ. 2.1) 
 

 รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ 

เรื่อง 13 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด คน 48 
ผล 

 
 

รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร รับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ 

รอยละ 27.08 

เปาหมาย 
 
 

รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ 

รอยละ 10 

 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 19  รอยละ 20 – 29  มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  

          X    100           
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

10 27.08 2  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 4.5-01 สรุปงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุ

สิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  ประจําป  พุทธศักราช  2552     
(1  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2552) 

 
จุดแข็ง 
1.  การใหขอมูลประชาสัมพันธการเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
1.  นักวิจัยไมใหความรวมมือในการเผยแพรผลงานวิจัยของตนเอง 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยเขียนบทความทาง
วิชาการมากข้ึน 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานวิจัยและพฒันา 
 

 

แผนพัฒนา 
1. จัดโครงการหรือสนับสนุนการเขารวมโครงการเขียน
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.สมศักดิ์  สงวนเดือน โทร  0-2282-9009  ตอ  6500-1 
      (หัวหนางานวิจัยและพัฒนา) 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที ่5.1  :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ.5.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

 1.มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
  2.มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด  
  3.มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
  4.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
  5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
   6.มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการ 
                         วิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  7.มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวาง 
  การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไม 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

 1.  คณะฯ จัดใหมีการจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ  แผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมท้ังในระดับ
ระดับคณะฯ  (คอ.5.1-1-01) 
 2.  คณะฯ  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ทุกโครงการ (คอ.5.1-2-01) 
 3.  คณะฯ  ไดกําหนดหลักเกณฑ/ระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  ในตัวโครงการและใบสมัคร  
(คอ.5.1-3-01) 

4.  เม่ือใหบริการวิชาการแกสังคมเสร็จสิ้นในแตละหลักสูตร/โครงการนั้น  คณะฯ  มีการสรุปผลการดําเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรตามแผนท่ีกําหนด  (คอ.5.1-4-01) 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  มาใชปรับปรุงการบริการวิชาการในคราวถัดไป
อยางเปนรูปธรรม  เชน  โครงการอบรมแกชุมชนเรื่องอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว นั้น  มีความตองการใหเปดรุนตอไป  คณะฯ  จึง
ทําการเปดหลักสูตรดังกลาวข้ึนในปงบประมาณ  2553  (คอ.5.1-5-01) 
 6.  มีโครงการสอนวิชาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชาชางเทคนิค  (คอ.5.1-6-01) 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

7 6 2  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.5.1-1-01 พันธกิจของคณะครุศาสตรอุตสหากรรม /แผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  2552-2553 
คอ.5.1-2-01 รายช่ือคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม  หลักสตูรการใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด (NGV) 
คอ.5.1-2-02 คําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ท่ี 16/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
คอ.5.1-3-01 ใบสมัครเขารับการอบรม (หลักเกณฑการสมัคร) 
คอ.5.1-3-02 ระเบียบการใหบริการวิชาการแกสังคม 
คอ.5.1-4-01 รายงานผลการประเมินโครงการการใชรถยนตกาซธณรมชาติอัด (NGV) 
คอ.5.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คอ.5.1-6-01 โครงการสอนวิชาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชาชางเทคนิค 
 
จุดแข็ง 
 1.  โครงการท่ีจัดทําสนองความตองการของผูรับบริการท่ีหลากหลายและสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได 

2.  คณะฯ เปนท่ีรูจักของชุมชนและสังคมมากข้ึน 
 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  นําผลการประเมินกิจกรรมท่ีไดรับจากผูเขารับการอบรมมาบูรณาการและเช่ือมโยงเขากับภารกิจอื่นของ
มหาวิทยาลัย 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
-เผยแพรการฝกอบรมผานสื่อตางๆ สูสังคม / สาธารณชน 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

 

แผนพัฒนา 
- 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6101 
      (หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 :  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีปรึกษาเปนกรรมการ 
                            วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ 
                            อาจารยประจํา (สกอ.5.2) (สมศ. 3.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีจํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม เปนท่ีปรึกษา หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ    
ผลการดําเนินการ  คือ  1. ผศ.ดร.นุชนาฏ   ผองพุฒิ   2. ผศ.ดร.สมศักด์ิ  สงวนเดือน   3. รศ.นุกูล  ชูทอง   4. ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย  
5. อาจารยสมชาย  เหลืองสด   6. ดร.สําเริง  รักซอน 
 

 รายการ หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา /กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอก/ 

กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
คน 6 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) คน 48 
ผล รอยละของอาจารยประจํา ท่ีเปนท่ีปรึกษา /กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ภายนอก/ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
รอยละ 12.50 

เปาหมาย รอยละของอาจารยประจํา ท่ีเปนท่ีปรึกษา /กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายนอก/ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 10 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

10 12.50 1  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.5.2-01 หนังสือเชิญ ผศ.ดร.นุชนาฏ    ผองพุฒิ  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
คอ.5.2-02 หนังสือเชิญ ผศ.ดร.สมศักด์ิ    สงวนเดือน  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
คอ.5.2-03 หนังสือเชิญ ผศ.ดร.นุชลี    อุปภัย  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
คอ.5.2-04 หนังสือเชิญ รศ.นุกูล   ชูทอง  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก   
คอ.5.2-05 หนังสือเชิญ ดร.สําเริง  รักซอน  เปนกรรมการวิชาชีพ 
คอ.5.2-06 หนังสือเชิญ อ.สมชาย  เหลืองสด  เปนกรรมการวิชาชีพ 
คอ.5.2-07 รายช่ืออาจารยประจํา 
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จุดแข็ง 
 1.  บุคลากรมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 

2.  คณะครุศาสตรฯสนับสนุนใหคณาจารยทุกคนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 - 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
-สนับสนุนใหอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ผศ.,รศ.  เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน และ/หรือ กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพฯลฯ ใหมากข้ึน 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

 

แผนพัฒนา 
- 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6101 
      (หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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ตัวบงชี้ที ่5.3  :   รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ 
                              เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ.5.3) (สมศ. 3.1) 
                          
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  
เกณฑการประเมิน :  
 
 
 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 มีการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมจํานวนท้ัหมด  4  กิจกรรม  
 
ตารางที่ 5.3.1  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง  
                         ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

รายการ  หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง กิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
กิจกรรม 4 

ตัวหาร จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงของโครงการท้ังหมด คน 40 
ผล รอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 
รอยละ 10 

เปาหมาย สัดสวนของจํานวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอจําวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 5 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 10 1  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.5.3-01 โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การบริหารจัดการจัดเอกสารในสํานักงาน 
คอ.5.3-02 โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  อิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนท่ี 3 
คอ.5.3-03 โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกลและเขียนแบบแปลนดวยปรมแกรม  

Auto CAD 
คอ.5.3-04 โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด  (NGV) 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
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จุดแข็ง 

1.  บุคลากรมีศักยภาพในการใหคําปรึกษาถายทอดเทคโนโลยี 
2.  คณะครุศาสตรฯสนับสนุนใหคณาจารยทุกคนมีสวนรวมในการใหบริการ วิชาการ 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  นําผลการประเมินกิจกรรมท่ีไดรับจากผูเขารับการอบรมมาพัฒนากิจกรรมและโครงการ 
2.  ควรไดรับการสนับสนุนและพัฒนาความรูของคณาจารยใหเพิ่มมากข้ึน 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.   สนับสนุนโครงการฝกอบรมใหกับชุมชน 
2.   สนับสนุนใหมีสวนรวมกับองคกรภายนอก 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

 

แผนพัฒนา 
1.  จัดโครงการพัฒนาชุมชนใหเพิ่มข้ึน 
2. ใหทุนดําเนินโครงการ 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6101 
      (หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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ตัวบงชี้ที่  5.4  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.5.4) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 - รอยละ74 รอยละ 75 – รอยละ84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

 
 

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทุกโครงการ  ดังนี ้

1.1 โครงการใหบริการเชิงรุก “การบริหารจัดการเอกสารในสํานักงาน”  รอยละความพึงพอใจ  86.63 % 
1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบช้ินเครื่องจักรกลและเขียนแบบแปลน” รอยละความพึงพอใจ  90.63 % 
1.3 โครงการการใชรถยนตกาซธรรมชาติอัด (NGV)  รอยละความพึงพอใจ  80.86 % 
1.4 โครงการฝกอมรบอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว  รุนท่ี  2  รอยละความพึงพอใจ  99.75 % 
รวมเฉลี่ยรวมทุกโครงการรอยละ    89.46 % 

 

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

80 89.46 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 5.4-01 สรุปรอยละควมพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการแกสังคม  (สรุปแผนปฏิบัติราชการ 2552) 
 

จุดแข็ง 
1.  อาจารยมีความรูศักยภาพในการถายทอดใหกับผูรับบริการ 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  สงเสริมใหมีการอบรมเพิ่มเติมความรูในสาขาวิชาตางๆ 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1.  สนับสนุนใหมีสวนรวมและพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

 

แผนพัฒนา 
1. ใหทุนในการมีสวนรวมกับชุมชน 

 
 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6101 
      (หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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ตัวบงชี้ที่  5.5  :  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
                              (จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5)  (สมศ. 3.5) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : จํานวน/แหลง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ  4 แหลง 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไดมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จํานวน  6  แหลง 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(แหลง) 
ผลการดําเนินงาน 

(แหลง) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

1 6 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.5.5-01 บันทึกขอความท่ี  ศธ 0581.02/1694  ลงวันท่ี  4  สิงหาคม  2551  เรื่อง  ขออนุมัติเปดรับและจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร ป.บัณฑิต  ศูนยนครราชสีมา  
คอ.5.5-02 บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.02/2127  ลงวันท่ี  9  ตุลาคม  2551  เรื่อง  ขออนุมัติเปดรับและจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร ป.บัณฑิต  ศูนยสระแกว 
คอ.5.5-03 โครงการอบรมบริการวิชาการ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คอ.5.5-04 บันทึกขอตกลงความรวมมือ  เรื่อง การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร กับโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 
คอ.5.5-05 บันทึกขอตกลงความรวมมือ  เรื่อง การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร กับโรงเรียนชํานิเทคโนโลยี 
คอ.5.5-06 บันทึกขอตกลงความรวมมือ  เรื่อง การพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร กับโรงเรียนชางฝมือปญจวิทยา 
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จุดแข็ง 
1.  คณะฯเปนหนวยงานท่ีสามารถอางอิงในการใหขอมูลทางดานวิชาการตางๆ ได 

 
 
จุดที่ตองพัฒนา 

1.  ไมมีการสรางศูนยหรือหนวยงานท่ีใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพอยางเปนรูปธรรม 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  ใหคณะฯ เปนหนวยงานท่ีเปนท่ีเช่ียวชาญในการใหขอมูล
ในดานใดดานหนึ่ง   

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

 

แผนพัฒนา 
1.  คณะฯ สรางศูนย ใหบริการทางวิชาการและทางวิชาชีพท่ี
เปนท่ียอมรับในระดับชาติแลวจึงพัฒนาไปสูระดับนานาชาติ 
 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6101 
      (หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม) 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 :  มีระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
   1.มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
   2.มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง 
                         ตอเนื่อง 
   3.มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอื่นๆ 
   4.มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  การจัดทําฐานขอมูลดาน 
                         ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม ประชุม  เสวนาทางวิชาการ 
                         การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 
   5.มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  โดยผูเช่ียวชาญ  และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
                         หรือนานาชาติ 
   6.มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน 
                         จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ 
                         สังคมในระดับตาง ๆ  

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา  2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลงานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐานของ  สกอ.  คือ 
 1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีนดยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจนโดยไดระบุอยูในแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ  (แผนรายจาย 5 ป) (คอ.6.1-1-01) 
 2.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดกําหนดโครงการและกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนรรมท่ีเปนประโยชนและ
สอดคลองตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552  และมีการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมกับกลุมเปาหมายท่ี
เปนนักศึกษา อาจารย บุคลากร ไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจํ าป
งบประมาณ  2552  อยางตอเนื่อง เชน โครงการวัฒนธรรมสัญจร (คอ.6.1-2-02)  โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
(คอ.6.1-2-03)  โครงการพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา  2552  (คอ.6.1-2-04)  โครงการกีฬา 
FRESHY (คอ.6.1-2-05)  และโครงการปฐมนิเทศนักกศึกษาใหม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา  2552    
(คอ.6.1-2-06) 
 3.มีการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆโดยการสงนักศึกษาเขารวมโครงการ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยฯ เชน โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ (คอ.6.1-3-01) โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย” (คอ.6.1-3-02) โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ               
(คอ.6.1-3-03) 
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 4.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติโดยสง
นักศึกษาท่ีเปนตัวแทนของคณะท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย เชน โครงการพัฒนาและสงเสริมความ
เปนเลิศนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร” (คอ.6.1-4-01) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

6 4 3  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
 

รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.6.1-1-01 แผนงบประมาณรายจาย  5  ป  ปงบประมาณ  2552-2556  (แผนยุทธศาสตร) 

(อางอิงเอกสารงานแผนและพัฒนา) [คศ.1.1-2-02/คศ.6.1-1-01/คศ.9.1-(2)(5)-01] แผนตอเนื่อง 
คอ.6.1-2-01 แผนปฎิบัติงาน ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา  2550-2555(แผน

ปฎิบัติงานตอเนือ่ง) 
คอ.6.1-2-02 โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
คอ.6.1-2-03 โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
คอ.6.1-2-04 โครงการพิธีไหวครูและกิจกรรมสัมพันธนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา  2552   
คอ.6.1-2-05 โครงการกีฬา FRESHY 
คอ.6.1-2-06 โครงการปฐมนิเทศนักกศึกษาใหม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา  2552 
คอ.6.1-3-01 โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ 
คอ.6.1-3-02 โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” 
คอ.6.1-3-03 โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
คอ.6.1-4-01 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร” 
 
จุดแข็ง 
 1.มีกิจกรรมในการอนุรักษและพัฒนาเพื่อเสริมสรางเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรม 
 2.นักศึกษาใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1.นําผลการประเมินดครงการทุกโครงการมาสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตางๆ และนํามาแกไขและปรับปรุงในการจัด
โครงการและกิจกรรมครั้งตอไป 
 2.การประชาสัมพันธยังไมทราบท่ัวถึงในนักศึกษาบางกลุมทําใหนักศึกษาพลาดการเขารวมโครงการควรมีการ
ประชาสัมพันธใหทราบท่ัวถึง 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
       สงเสริมใหมีแผนปฎิบัติงานดานศิลปะวัฒนธรรมรองรับ
ระยะยาวทุกป 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- ผูชวยคณบดี 
- งานศิลปวัฒนธรรม 
 

  
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
          1.ผลการประเมินโครงการทุกโครงการมาสรุปผล
โครงการ/กิจกรรมตางๆ และนํามาแกไขและปรับปรุงในการ
จัดโครงการและกิจกรรมครั้งตอไป 
          2.ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบท่ัวถึง 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายชัยธวัช  ตุมมะ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
       (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน   โทร  0-2282-9009  ตอ  6108 
       (หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม) 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1  :  สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน 
                            ไดในระดับสากล (สกอ.7.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

  1.  สภาสถาบัน/กรรมการคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
  2.  สภาสถาบัน/กรรมการคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง 
  3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการคณะอยางตํ่ารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา 
            สถาบันอยางนอย  7 วัน กอนการประชุม 
  4.  สภาสถาบัน/กรรมการคณะจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตก 
            ลงไวลวงหนา 
  5.  สภาสถาบัน/กรรมการคณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช 
            หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.  คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย  เชน  
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ (คอ 7.1-1-01)  การเขารวมจัดทํากลยุทธแผนงานโครงการของคณะกรรมการ
ประจําคณะ (คอ 7.1-1-02)  การพิจารณาและรับรองกลยุทธ  แผนงาน โครงการของคณะโดยกรรมการประจําคณะ (คอ 7.1-1-03) 
 2.  คณะกรรมการประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานมากกวาปละ  2  ครั้ง  เชน  รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการทุกวันท่ี  10  ของเดือน (คอ 7.1-2-01)  และรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ 
2552 (คอ 7.1-2-02)  รวมท้ังผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552  ( คอ 7.1-2-03) 
 3.  คณะมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประจําปการศึกษา 2552  (คอ 7.1-3-01) และมีรายงาน
การประชุม (คอ 7.1-3-0.2) มีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะลวงหนาอยางนอย  7  วัน (คอ 7.1-3-03) 
 4.  คณะมีการประเมินคณบดี  โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (คอ 7.1-4-01)     
มีแบบประเมิน (คอ 7.1-4-02) มีการนําเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ  พรอมท้ังขออนุญาตนําไป
ประกาศใหทราบท่ัวกัน (คอ 7.1-4-03) 
 5.  คณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร  
เชน  เปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกคณะ (คอ 7.1-5-01) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

5 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย         เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 7.1 - 1 - 01 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
คอ. 7.1 - 1 - 02 สรุปการจัดทําโครงการจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการสวนท่ีแสดงการเขารวมของคณะ  กรรมการประจําคณะ 
คอ. 7.1 - 1 - 03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับการพิจารณาใหขอเสนอแนะ  และรับรองกลยุทธ  

แผนงานโครงการ 
คอ. 7.1 - 2 - 01   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
คอ. 7.1 - 2 - 02 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  2552 
คอ. 7.1 - 2 - 03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปการศึกษา 2552 
คอ. 7.1 - 3 - 01 แผนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ปการศึกษา  2552 
คอ. 7.1 - 3 - 02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คอ. 7.1 - 3 - 03 หนังสือเชิญประชุม 
คอ. 7.1 - 4 - 01 รายงานการประชุมซึ่งกําหนดหลักฐานในการประชุมคณบดี 
คอ. 7.1 - 4 - 02 แบบประเมินคณบดี 
คอ. 7.1 - 4 - 03 รายงานการประชุมซึ่งเสนอผลการประเมินคณบดี 
คอ. 7.1 - 5 - 01    รายงานการประชุมบุคลากรของคณะ 
 
จุดแข็ง 
 1.  มีคณะกรรมการประจําคณะท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางนโยบาย  ในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานของผูบริหารของคณะฯ 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
    - 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี 

      

แผนพัฒนา 
1.  วางแผนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหไดตาม                         
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
       ปการศึกษา  2553 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร            137                                                                                                        เกณฑ สกอ.            

ตัวบงชี้ 7.2 :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
  2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ 
            สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับในสถาบัน 
  4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง 
            ครบถวน 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได  ซึ่งดําเนินการตามขอบังคับ ดังนี้   
    1.1  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการสรรหาคณบดีและมีการแตงต้ัง           

คณะกรรมการสรรหาเพื่อออกประกาศหลักเกณฑ  และวิธีการดําเนินงานตาง ๆ  (คอ 7.2-1-01)  
     1.2 ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว าดวยการสรรหาคณ บดี  ฉบับท่ี  2                           
พ.ศ. 2549  (คอ 7.2-1-02) 
                    1.3   ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว าดวยการสรรหาคณบดี  ฉบับท่ี  3                            
พ.ศ. 2551  (คอ 7.2-1-03) 
                    1.4  ขบวนการสรรหาหัวหนาสาขาวิชา  (คอ 7.2-1-04) 

2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  และใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย (คอ 7.2-2-01) 

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน  โดยมีการติดตาม  กํากับและประเมิน
การทํางานของผูบริหารอยางเปนระบบโดยคณะกรรมการอิสระ  โดยสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  (คอ 7.2-3-01)  คณะกรรมการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินงานและผลการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัย  (คอ 7.2-3-02)                  
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

3 3 2  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร)  
คอ. 7.2 - 1 - 01 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการสรรหาคณดี  พ.ศ. 2548 
คอ. 7.2 - 1 - 02 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการสรรหาคณดี  ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2549 
คอ. 7.2 - 1 - 03 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการสรรหาคณดี  ฉบับท่ี 3  พ.ศ.2551 
คอ. 7.2 - 1 - 04 ขบวนการสรรหาหัวหนาสาขาวิชา 
คอ. 7.2 - 2 - 01 การพิจารณาความดีความชอบ  การใหโบนัส 
คอ. 7.2 - 3 - 01 แบบประเมินภาวะผูนําของคณบดี 
คอ. 7.2 - 3 - 02 สรุปผลการประเมินภาวะผูนําของคณบดี 
 
จุดแข็ง 
 1.  มีกระบวนการสรรหาและแตงต้ังเปนไปตามหลักเกณฑขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
                 2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความสามารถในการบริหารงานไดดี 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1.  สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 
                 2.  ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธของคณะยังไมมีประสิทธิภาพในการเสนอขอมูลใหแกผูบริหาร 
                       เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
   - 
     

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝ ายบริหารและ 
  วางแผน 
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี 

 

แผนพัฒนา 
1. ทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผล
การประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 
  ปการศึกษา 2553 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
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ตัวบงชี้ที่  7.3 :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุน 
                             ประเด็นยุทธศาสตร (สกอ.7.3) (สมศ. 5.2) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให 
           ประชาคมของสถาบันรับทราบ  
  2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา   รอยละ 50 
  3.   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
  4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน 
           ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา 2551 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลงานผานระดับ   ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.คือ 
1.   มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสถาบันรับทราบ โดยมีหลักฐานดังนี้ 
 1.1  มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  นโยบาย เปาหมาย  ปงบประมาณ 2551 (คอ.7.3-1-01)   
 1.2  มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารการจัดการความรูในคณะฯ  (คอ.7.3-1-02)            
 1.3  มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริหารการจัดการความรูในคณะฯ (คอ.7.3-1-03)   
 1.4  มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูในคณะฯ (คอ.7.3-1-04) 
2.   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา  รอยละ 50 
 2.1  มีแผนการจัดการความรู ป 2551 (คอ.7.3-2-01) 
 2.1.3 มีการจัดทําแฟมขอมูลรวบรวมความรูของคณะฯ 
 2.1.5 มีการเขาถึงความรูทาง Web-site ของคณะฯ  การจัดทําเอกสาร e-documents บอรดประชาสัมพันธในคณะฯ 
      2.2   มีการประเมินผล แผนการจัดการความรู ป 2551 (คอ.7.3-(2)(3)-02)  
3.   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
 3.1  มีการประเมินผล แผนการจัดการความรู แผนท่ี 1  (คอ.7.3-(2)(3)-02)  

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

4 3 2  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 

 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร            140                                                                                                        เกณฑ สกอ.            

รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.7.3-1-01   วิสัยทัศน พันธกิจเปาประสงคนโยบาย เปาหมายงบประมาณ 2552 
คอ.7.3-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารการจัดการความรูในคณะฯ            
คอ.7.3-1-03 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริหารการจัดการความรูในคณะฯ 
คอ.7.3-1-04 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูในคณะฯ 
คอ.7.3-2-01 แผนการจัดการความรู 
คอ.7.3-(2)(3)-02 การประเมินผล 
 
จุดแข็ง 
1.  มีแผนการดําเนินงานและการติดตามแผนอยางรอบคอบ 
2.  ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
1. ควรมีการนํากระบวนการจัดการความรูใหกลืนเขากับการปฏิบัติงานใหเปนเนื้อเดียวกัน 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
  - 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ 
  วางแผน 
- ผูชวยคณบดี  
- ศูนยการจัดการความรู(KM) คณะ 

 

แผนพัฒนา 
1. โ ค ร งก า ร อบ ร มสั มมน า  เ รื่ อ งแ น ว พั ฒน า เ ส น ท า งสู
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น อ า ชี พ ข อ งบุ ค ล า ก ร ท้ั งส า ย ส อ น แ ล ะ
สายสนันสนุน 
 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
      ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล  หวังวณิชพันธุ โทร  0-2282-9009  ตอ  6164 
      (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  รศ.นุกูล  ชูทอง    โทร  0-2282-9009  ตอ  6204 
      (หัวหนาศูนยการจัดการความรู KM คณะ) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและ  
                           ประสิทธิภาพ (สกอ.7.4) (สมศ.4.2) 
                          
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

  1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
  2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา  
            การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและ 
            หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ  
            รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
  3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            และอยูอยางมีความสุข  
  4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง 
            รวดเร็วตามสายงาน  
  5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
  6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน  
 

เกณฑการประเมิน : 
 
 
 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

ในปการศึกษา  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง  (คอ.7.4-1-01)  (คอ.7.4-1-02)   
2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  โดยสนับสนุนให

บุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปริญญาโท  โดยสนับสนุนทุนการศึกษา  ซึ่งเปนมาตรการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
ใหแกบุคลากร สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยไดเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอ
ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรไดทํางานวิจัย และใหทุนในการทําวิจัย         
(คอ. 7.4  - 2 - 01)  (คอ. 7.4  - 1 - 02)   

3.  คณะครุศาสตรฯ มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ  โดยการจัดสรรเงินรางวัลโบนัส และการตรวจสุขภาพประจําป
(คอ.7.4-3-01)  (คอ.7.4-3-02)   

4.  มีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
5.  ทําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอคณบดีใหทราบและหาแนวทางปรับปรุงใหดีข้ึน 
 
 
   

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  5 ขอแรก 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

5  5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย      สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 7.4  - 1 - 01   แผนกรอบอัตรากําลังป 2551  ศธ 0581.17/53  ลว. 18  มิ.ย. 51 เรื่อง  แตงต้ังใหบุคลากรดํารงตําแหนง 
 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปงบประมาณ 2551-2554) 
คอ. 7.4  - 1 - 02   แผนพัฒนาอาจารยระยะ  4 ป (พ.ศ. 2553-2556)  ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 7.4  - 2 - 01   ขอมูลบุคลากรไปฝกอบรม/ ประชุมสัมมนา/ดูงาน เสนอผลงานวิชาการ 
คอ. 7.4  - 2 - 02   รายช่ือบุคลากรท่ีไดรับจัดสรรทุนใหศึกษาตอ 
คอ. 7.4  - 3 - 01   ผลการประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, ลูกจางประจํา 
 และลูกจางช่ัวคราว   
คอ. 7.4  - 3 - 02   รายช่ือผูตรวจสุขภาพประจําป  2552 
 
จุดแข็ง 

1.   มีแผนพัฒนาบุคลากรระบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนา 

2.   มีกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลท่ีชัดเจน 
3.   มีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ โดยจัดสรรเงินรางวัลใหลูกจางช่ัวคราวทุกตําแหนง 

 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ไมมี 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการสอน 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- หัวหนาสํานักงานคณบดี 
- งานบุคลากร 
 

 

แผนพัฒนา 
-   ไมมี 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางมลนิดา  รักนาย  โทร  0-2282-9009  ตอ  6209 
      (หัวหนางานบุคลากร) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (สกอ.7.5) (สมศ. 5.5) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
  2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
  3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
  4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
  5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
  6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม  
            รูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด  

 
เกณฑการประเมิน : 

  
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  (นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ป 2550   
(คอ. 7.5-1-01,  นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ปรับปรุงใหม  คอ. 7.5-1-02,  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา  คอ. 7.5-1-03) 
 2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ดานการบริหารงาน (ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  คอ. 7.5-2-01,  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  คอ. 7.5-2-02,  ระบบติดตามผลกพร.  คอ. 7.5-2-03,  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  คอ. 
7.5-2-04,  ฐานขอมูลศิษยเกา  คอ. 7.5-2-05,  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  คอ. 7.5-2-06)  ดานการเรียน
การสอน  (ระบบสืบคนขอมูลทรัพยากรหองสมุด  คอ. 7.5-2-07,  ระบบการเรียนการสอนออนไลน  คอ. 7.5-2-08,  ฐานขอมูล 
e-Book  คอ. 7.5-2-09,  ระบบทะเบียนนักศึกษา  คอ. 7.5-2-10)  ดานการวิจัย (ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย  คอ. 7.5-2-11)  และ
งานบริการวิชาการ (คลังปญญา มทร.พระนคร  คอ. 7.5-2-12) 
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  (นโยบายดานความปลอดภัย  คอ. 7.5-3-01,  
ระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง  คอ. 7.5-3-02)  มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน
คอมพิวเตอร ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล  คอ. 7.5-3-03  มีระบบสํารองและกูคืนขอมูล  คอ. 7.5-3-04 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลทางเว็บไซต  (แบบสํารวจความพึงพอใจ  คอ. 7.5-4-01) 
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  (รายการปรับปรุงฐานขอมูล  คอ. 7.5-5-01,  

ปรับปรุงระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  คอ. 7.5-5-02,  ปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง  คอ. 7.5-5-03) 
6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของคณะผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

รูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด  (ระบบฐานขอมูลรายบุคคล สกอ.  คอ. 7.5-6-01,  ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา  
บุคลากร  หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  คอ. 7.5-6-02,  ระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คอ. 7.5-6-03,  ระบบแผนเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  คอ. 7.5-6-04) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

3  6 3  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 7.5 - 1 - 01 นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ป 2550   
คอ. 7.5-1 - 02 นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ปรับปรุงใหม   
คอ. 7.5 - 1 - 03 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา   
คอ. 7.5 - 2 - 01 ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
คอ. 7.5 - 2 - 02 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  http://fis.rmutp.ac.th/ 
คอ. 7.5 - 2 - 03 ระบบติดตามผลกพร. http://dc.rmutp.ac.th/sar/?report 
คอ. 7.5 - 2 - 04 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  http://kms.rmutp.ac.th/rmutp.edoc/page/login.aspx 
คอ. 7.5 - 2 - 05 ฐานขอมูลศิษยเกา  http://alumni.rmutp.ac.th/ 
คอ. 7.5 - 2 - 06 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  http:/dc.rmutp.ac.th/plan 
คอ. 7.5 - 2 - 07 ระบบสืบคนขอมูลทรัพยากรหองสมุด  http://library.rmutp.ac.th/lib/Opac/Basic.aspx 
คอ. 7.5 - 2 - 08 ระบบการเรียนการสอนออนไลน  http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
คอ. 7.5 - 2 - 09 ฐานขอมูล e-Book  http://www.rmutp.ac.th/ 
คอ. 7.5 - 2 - 10 ระบบทะเบียนนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 
คอ. 7.5 - 2 - 11 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย  http://www.rmutp.ac.th/ 
คอ. 7.5 - 2 - 12 คลังปญญา มทร.พระนคร  http://repository.rmutp.ac.th 
คอ. 7.5 - 3 - 01 นโยบายดานความปลอดภัย http://noc.rmutp.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5 
คอ. 7.5 - 3 - 02 ระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง  http://cacti.rmutp.ac.th/ 
คอ. 7.5 - 3 - 03 แตงต้ังเจาหนาท่ีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล   
คอ. 7.5 - 3 - 04 ระบบสํารองและกูคืนขอมูล  http://cacti.rmutp.ac.th/graph_view.php?action=tree&tree_id=2&leaf_id=48 
คอ. 7.5 - 4 - 01 ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php?do=3&s=2&y=2552&r=1 
คอ. 7.5 - 5 - 01 รายการปรับปรุงฐานขอมูล  (คํานิยามการเงิน,  คํานิยามนักศึกษา,  คํานิยามบุคลากร,  คํานิยามหลักสูตร) 
คอ. 7.5 - 5 - 02 ปรับปรุงระบบบริการขอมูลสารสนเทศ  http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
คอ. 7.5 - 5 - 03 ปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง  http://cacti.rmutp.ac.th/ 
คอ. 7.5 - 6 - 01 ระบบฐานขอมูลรายบุคคล สกอ.  http://www.data.mua.go.th/cchedata/ 
คอ. 7.5 - 6 - 02 ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา  และระบบภาวการณมี

งานทําของบัณฑิต  http://www.data.mua.go.th/cchedata/DocUpload/20100325-score_14_52.pdf 
คอ. 7.5 - 6 - 03 ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  http://www.job.mua.go.th 
คอ. 7.5 - 6 - 04 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  http://www.cheqa.mua.go.th 
คอ. 7.5 - 6 - 05 ระบบแผนเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  http://www.gotouni.mua.go.th 
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จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
2. มีผูรับผิดขอบจัดทําฐานขอมูลท่ีชัดเจน 
3. มีเจาหนาท่ีพัฒนาระบบงานข้ึนมาใชงานเอง 

 
จุดที่ตองพัฒนา 

1. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาใหสามารถรายงานขอมูลนักศึกษาสวนบุคคลใหถูกตอง  และตรงเวลา 
2. การ Update ขอมูล 
3. ควรสํารวจขอมูลภาวการณมีงานทําครั้งเดียว  และใชขอมูลท่ีเก็บรวมกัน 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. ผลักดันใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบตอความถูกตอง  และ

ทันสมัยของขอมูล 
2. เพิ่มความรูความสามารถของเจาหนาท่ี  IT  ในเรื่องการใช

งานและการบํารุงรักษาขอมูล 
 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานทะเบียน 

 
ป 2553 

แผนพัฒนา 
1. เพิ่มเครื่องแมขาย  และอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการ

รองรับการบริการฐานขอมูล  และโปรแกรมประยุกต
รวบรวมขอมูล  ทรัพยากรตางๆ  เชน  ครุภัณฑ  อาคาร  
และบุคลากร  รวมท้ังขอมูลทางบัญชีการเงินใหอยูในรูป
ฐานขอมูลเดียว 

 

 
ป 2553 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

   รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
                                                   นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล  โทร  0-2282-9009  ตอ  6102 
      (หัวหนางานทะเบียน) 
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หตัวบงชี้ที ่ 7.6  :   ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวม   
        ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.7.6)(ก.พ.ร. 52, 53 ตัวท่ี 13) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ อาทิ  เอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซด   
         นิทรรศการ 
  2.มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน  โดยท่ัวอยางนอย 3  
         ชองทาง 
  3.มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการ 
         ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
  4.มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง 
         ตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  5.มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ เชนวารสารมหาวิทยาลัย ขาว
มหาวิทยาลัย (คอ. 7.6-1-01)  website คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  http://teched.rmutp.ac.th  (คอ. 7.6-(1)(2)-02)) 

2. มีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรู โดยท่ัวมากกวา 3 ชองทางประกอบ
ไปดวยทางโทรศัพยหมายเลย 02-2929009-15 ตอ 6202-3  website คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (คอ. 7.6-(1)(2)-02)) ผานทาง
กระดานขาว และทาง Socail network  3  ชองทาง  คือ  http://www.facebook.com  (คอ. 7.6-2-01),   http://www.hi5.com   
(คอ. 7.6-2-02) และ http://twitter.com/rmutp_ied  (คอ. 7.6-2-03)  

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

3 2 1  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ. 7.6-1-01 Newsletter จดหมายขาวมหาวิทยาลัย, วารสารมหาวิทยาลัย 
คอ. 7.6-(1)(2)-02 Web-sit คณะครุศาสตรอุสาหกรรม  (http://techec.rmutp.ac.th) 
คอ. 7.6-2-01 Socail Network  http://www.facebook.com 
คอ. 7.6-2-02 Socail Network  http://www.hi5.com 
คอ. 7.6-2-03 Socail Network  http://twitter.com/rmutp_ied 
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จุดแข็ง 
 มีบุคคลากรท่ีมีความรู เกี่ยวกับตัวตนของมหาวิทยาลัยพรอมท่ีจะใหขอมูล 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 จะตองเปลี่ยนรูปแบบในการประชาสัมพันธจากระบบเดิม ๆ เชนการทําแผนพับ, ทําจุลสาร หรืออุปกรณท่ีเปน เปน
ฮารดแวร มาเปน การประชาสัมพันธแบบใหม โดยเนนไปท่ีระบบ  Internet ไมวาจะเปนทาง Socail Network หรือ Website ท่ี
พัฒนาข้ึนเอง  หรือผานทาง Mail โดยใหสามารถสงขาวสารตางๆ ผานทาง Mail ใหกับประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและ สายอาชีพ 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
  สราง Socail Network  เพิ่อรองรับการติดตอกับบุคคลท่ัวโลก 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- งานประชาสัมพันธ 

 

แผนพัฒนา  
- โครงการสรางทีมประชาสัมพันธแบบใหม ท่ีสามารถ

ประชาสัมพันธไดแบบทุกท่ีทุกเวลา 
 

 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายมนตรี  บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6203 
      (หัวหนางานประชาสัมพันธ) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.7  :   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.7.7) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 

 

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มีอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 40 คน มีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงาน
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ นานาชาติ จํานวน   -    คน คิดเปน    รอยละ   - 
 

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

1 0 0  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 7.7 - 01   รายช่ือและจํานวนอาจารยประจําของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 7.7 - 02   คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่องการแตงใหขาราชการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

จุดแข็ง 
1.  คณะฯ สนับสนุนใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ อยางมีคุณภาพ  

 

จุดที่ตองพัฒนา 
1.  อาจารยควรเสนอผลงานทางวิชาการและวิชาชีพใหมากข้ึน 

 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1.  สงเสริมการทําผลงานวิชาการ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี
- งานบุคลากร 
 

 

แผนพัฒนา 
  - ไมมี 

 
 
 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางมลนิดา  รักนาย  โทร  0-2282-9009  ตอ  6209 
      (หัวหนางานบุคลากร) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8   :   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.7.8) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงาน
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสํา คัญใน 
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

  2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ 
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

  3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง 
 ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือ 
 ปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

  4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
   5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน 

 การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับคณะ โดยมีผูบริหารและหัวหนาสาขา
ตาง ๆ รวมเปนคณะกรรมการ (คอ 7.8-1-01 )  
                2.  จัดทํารายงานการควบคุมภายในซึ่งมีแผนปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีคณะใชเปนแผนบริหารความเสี่ยงโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ (คอ 7.8-2-01)  และแตละฝายรวมกัน
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ระบุและลําดับความเสี่ยงในดานหลักสูตร  การเรียนการ
สอน  ตลอดจนความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก (คอ 7.8-2-02) 
                3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติงานในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในคณะเพื่อปฏิบัติ (คอ 7.8-3-01) 
                 4. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของแตละฝายพรอมท้ังจัดทําแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ภายใตแนวทางและข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง (คอ 7.8-4-01) 
                 5.  มีการรวบรวมและสรุปรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะเพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานตอคณบดีตอไป (คอ 7.8-5-01) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

4 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ 7.8-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คอ 7.8-2-01 
 

รายงานการประชุมท่ีแสดงการรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ  การกําหนดนโยบาย  แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คอ 7.8-2-02 
 

สรุปการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  เชน  เสี่ยงดานการเรียนการสอน  
เสี่ยงดานหลักสูตร  ฯลฯ 

คอ 7.8-3-01 
 

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
เพื่อเสนอคณบดีใหทุกฝาย นําไปใชประกอบการดําเนินงาน 

คอ 7.8-4-01 สรุปผลการดําเนินงาน พรอมวิเคราะห ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คอ 7.8-5-01 เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน เพื่อนําเสนอคณบดีตอไป 
 
จุดแข็ง 
 1.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงานและมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกับ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสูการปฏิบัติ 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.  จัดทํารายงานการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ 
     ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  โดยไดรับความเห็นชอบ 
     จากผูบริหารคณะฯ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี 

     ปการศึกษา  2552 

แผนพัฒนา 
1.  มีแผนพัฒนาบุคลากรของคณะใหทราบถึงบทบาทหนาท่ี 
     และความรับผิดชอบตามโครงการบริหารความเสี่ยง 

 
           ปการศึกษา 2552 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางนิภา  สัญญานุจิต  โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
      (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร            151                                                                                                        เกณฑ สกอ.            

ตัวบงชี้ที่ 7.9  :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ.7.9) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

  1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
  2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
  4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค  และประเด็นยุทธศาสตรของ 
 มหาวิทยาลัย 

  5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
  6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
  7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
  8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 

เกณฑการประเมิน 

 
 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดกําหนดแนวทางในการประเมินผลภายใน ตามรายงานการประเมินตนเองและการ
ใชแผนปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  ประจําป พ.ศ. 2552  และไดนํากลยุทธการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองเพื่อ
ใชในการติดตามและวัดผล (คอ. 7.9 - 1 - 01 คํารับรองปฏิบัติราชการประจําป  2552) 
 2. มีแผนการประเมินผลภายในของหนวยงาน   โดยรับการตาวจประเมินผลระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง   
(คอ. 7.9 - 2 - 01แผนการดําเนินงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 / คอ. 7.9 - 2 - 02  แผนการ
ดําเนินการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ) 
 3. คณะไดกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร โดยแบงภาระงานตามเกณฑการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง  เปนภารกิจหลัก  4 ดาน (คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน / คอ. 7.9 - 3 – 01  เปาหมายคุณภาพประจําป
การศึกษา  2552) 
 4. คณะฯ ไดมีการจัดทํา Strategy Map  โดยมีการกําหนดเปาประสงค  และประเด็นยุทธศาสตร (คอ. 7.9 - 4 - 01   
Strategy Map  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม) 
 5. คณะฯ มีการยืนยันวิสัยทัศน  พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร   www.teched.rmutp.ac.th   (คอ. 7.9 - 5 - 01) 
 6. คณะมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
(คอ. 7.9 - 6 - 01  การจัดทํารายงานผลปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ  6  เดือน 9  เดือน 12 เดือน  ) 

7. คณะมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง   ปงบประมาณ  2552  คณะฯ มีผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองเปนคะแนน  3.2851 (คอ. 7.9 - 7 - 01  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ประจําป งบประมาณ  2552 ) 
 8. มีการนําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองพิจารณาคะแนนท่ีได  แลวจัดสรรเปนรางวัลจูงใจใหกับบุคลากรของ
คณะฯ  (คอ. 7.9 - 8 - 01  หนังสือผูมีสิทธิไดรับงินรางวัล) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

8  8 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ. 7.9 - 1 - 01 คํารับรองปฏิบัติราชการประจําป  2552 
คอ. 7.9 - 2 - 01 แผนการดําเนินงาน  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
คอ. 7.9 - 2 - 02 แผนการดําเนินการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
คอ. 7.9 - 3 - 01 เปาหมายคุณภาพประจําปการศึกษา  2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 7.9 - 4 - 01 Strategy Map  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ. 7.9 - 5 - 01 www.teched.rmutp.ac.th 
คอ. 7.9 - 6 - 01 การจัดทํารายงานผลปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ  6  เดือน 9  เดือน 12 เดือน   
คอ. 7.9 - 7 - 01 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป งบประมาณ  2552 
คอ. 7.9 - 8 - 01 หนังสือผูมีสิทธิไดรับงินรางวัล 
 

จุดแข็ง 
 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 การปรับแผน  เนื่องจากไมไดรับงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
สรางแรงจูงใจ  และเนนการบริหารจัดการเชิงรุก 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- ผูชวยคณบดี 
- งานแผนและงบประมาณ  

 

แผนพัฒนา 
จัดฝกอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานใหกับผูบริหาร 

 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 
                                                   ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ  เจนจิตศิริ โทร  0-2282-9009  ตอ  6205 
      (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางผุสดี  อ่ิมตา    โทร  0-2282-9009  ตอ  6206 
      (หัวหนางานแผนและงบประมาณ) 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  (นับปงบประมาณ) 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมี 
                           ประสิทธิภาพ (สกอ.8.1) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

  1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย  
  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
            โปรงใส ตรวจสอบได  
  3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
  5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันของ 

 องคกรอยางตอเนื่อง  
  6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ 

 กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช 

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน 

 
 
 
 

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
1. คณะครุศาสตรฯ  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

โดยมีการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบปรมาณเปนประจําปทุกป  ท้ังงบประมาณแผนดิน  และงบประมาณเ งินรายได  ในการ
ดําเนินงานและการใชจาย  คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณและแผนดําเนินงาน (คําเสนอขอต้ัง
งบประมาณแผนดินประจําป  2552  / คําเสนอขอต้ังงบประมาณเงินรายได  ประจําป  2552 )   

2.  คณะฯ  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดดังนี้  การจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได และ
ถูกตองตรงตามระเบียบของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยกําหนด มีการตรวจสอบและอนุมัติตามลําดับช้ันของ
ผูบังคับบัญชา  มีการแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานคลังและพัสดุ  ไดแกการแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดซื่อจัดจาง การตางต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  การแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (แผนการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับหนวยงานในสังกัด /  แผนการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ / แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552  /  
คําสังแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  / คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมตรวจรับพัสดุ  / คําสังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน) 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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3. คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน รายได มีการบันทึกการเบิกจาย  นอกจากนี้ยังมีระบบตนทุน  เพื่อบันทึกขอมูลคาใชจายเบ้ืองตนเพื่อให
มหาวิทยาลัยนําไปวิเคราะห  (รายงานการใชจายทางการเงิน / รายงานการบันทึกตนทุนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ  2552  ) 
 4. คณะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  (รายงานทางการเงินคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ประจําป 2552) 

5. คณะ ฯ  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ 
ม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง  โดยการสรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม  ปงบประมาณ   2552  เสนอ
ผูบริหารเพื่อนําผลสรุปมาวิเคราะหการใชงบประมาณในไตรมาสตอไป (สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม  
ปงบประมาณ  2552) 

6. คณะฯ ไดรับการตรวจสอบการดําเนินงานเปนประจําทุกป เพื่อติดตามและใหขอเสนอแนะการบริหารงานให
ถูกตอง  โปรงใส  และตรวจสอบได    และใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   (รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน 
การวางแผนและการตัดสินใจ ไดจากระบบ (GFMIS) 
 
  
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย   
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

7 7 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 8.1 - 1 - 01 คําเสนอขอต้ังงบประมาณแผนดินประจําป  2552 
คอ. 8.1 - 1 - 02 คําเสนอขอต้ังงบประมาณเงินรายได  ประจําป  2552 
คอ. 8.1 - 2 - 01 แผนการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในสังกัด  
คอ. 8.1 - 2 - 02 แผนการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ 
คอ. 8.1 - 2 - 03 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552   
คอ. 8.1 - 2 - 04 คําสังแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง   
คอ. 8.1 - 2 - 05 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมตรวจรับพัสดุ 
คอ. 8.1 - 2 - 06 คําสังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
คอ. 8.1 - (3)(4) - 01 รายงานการใชจายทางการเงิน   
คอ. 8.1 - 3 - 02 รายงานการบันทึกตนทุนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ  2552 
คอ. 8.1 - 4 - 01  รายงานทางการเงินคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ประจําป 2552 
คอ. 8.1 - 5 - 01 สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม  ปงบประมาณ  2552 
คอ. 8.1 - 6 - 01 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
คอ. 8.1 - 7 - 01 ระบบ GFMIS 
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จุดแข็ง 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีกลไกระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีดี  มีความโปรงใสตลอดจนมีการใชงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ควรมีการจัดทําแผนการจัดหางบประมาณจากภายนอกเพิ่มข้ึน 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
จัดหางบประมาณจากภายนอก 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- งานการเงิน 
- งานแผนและงบประมาณ  

  ปงบประมาณ  2553 

แผนพัฒนา 
สรางความรวมมือใหหนวยงานในสังกัดนําเสนอขอมูลในการ
จัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณ ประจําป  

  ปงบประมาณ  2553 
 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางจันทนา  โชติกรณ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6207-8 
      (หัวหนางานการเงิน) 

                   นางผุสดี  อ่ิมตา    โทร  0-2282-9009  ตอ  6206 
      (หัวหนางานแผนและงบประมาณ) 
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ตัวบงชี้ที่ 8.2   :   การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  (สกอ.8.2) (สมศ.5.4) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

  1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
  2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
  3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
  4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
  5.  มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ (คอ 8.2-1-01) โดยการกระจาย 
อํานาจการบริหารใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรรวมกัน   
 2.  มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรในแตละฝาย  เชน  งานบริหารวิเคราะหความตองการใช 
ทรัพยากรดานบุคลากร  สถานท่ี  อุปกรณ  ยานพาหนะ  (คอ 8.2-2-01)  ฝายวิชาการฯวิเคราะหความตองการใชอาจารย  
หองเรียน  หองปฏิบัติการ (คอ 8.2-2-02) 
 3.  มีแผนการใชทรัพยากรวมกันกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย  เชน  การใชหองประชุม  การใชรถยนต 
(คอ 8.2-3-01) 

4. มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย  (คอ 8.2-4-01) 
5. มีรายงานผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น (คอ 8.2-5-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

4 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย     สูงกวาเปาหมาย   
 

รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ 8.2-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ 
คอ 8.2-2-01 เอกสารการขอใชทรัพยากรภายในคณะ 
คอ 8.2-3-01 การกําหนดเกณฑในการใชทรัพยากรคณะ 
คอ 8.2-4-0 1 การประชุมการจัดสรรพื้นท่ีใชประโยชนและการดูแลพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คอ 8.2-5-01 รายงานผลการประหยัดงบประมาณในการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
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จดุแข็ง 
        - 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
                    จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกคณะฯ 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
   - 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- หัวหนาสํานักงานคณบด ี
- งานอาคารสถานท่ีและ 
  ยานพาหนะ  

              

แผนพัฒนา 
    1.  การใชบุคลากร สถานท่ีและครุภัณฑรวมกัน  เชน  การ
สงนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไปเรียนท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตรเปนรายวิชาหรือคณะวิศวกรรมศาสตร สง
นักศึกษามาเรียนท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนรายวิชา 

 
 ปการศึกษา  2551 เปนตนไป 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางนิภา  สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ตอ  6202 
     (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

                   วาที่รอยตรีเกริกวุฒิ  รังสีปญญา  โทร  0-2282-9009  ตอ  6190 
      (หัวหนางานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ที่ 9.1:   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1)  
(สมศ. 7.1) 
                       
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
                  1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
                  2.มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ 

         ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายใน และภายนอกสถาบัน 
                 3.มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ

ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
                 4.มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ 

         ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม)  
 5.มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
  6.มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับบุคคล 

คณะและมหาวิทยาลัย 
 7.มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผลดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ  
                1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะฯ  ซึ่งมีความ
สอดคลองกับระบบของมหาวิทยาลัยฯ  เชน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา  2551  จํานวน 4 เลม (คอ. 9.1-1-01)  
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552 (คอ.9.1-1-02)  คณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552-2553         
(คอ. 9.1-1-03)  
                2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายใน และภายนอกคณะ มีการกําหนดทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายคุณภาพ (วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายคุณภาพ) โดย มีสวนรวมในการพิจารณา แนะนําใหขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง และใหการรับรองในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ)     
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 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ  ท่ี
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน องคประกอบและตัวบงช้ีท่ี พัฒนาข้ึน และไดเพิ่มอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยตามความเช่ียวชาญ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับมาตรฐาน/องคประกอบคุณภาพของ  สมศ.  สกอ.  โดยปจจัย
ท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต  ซึ่งทุกหนวยงานมีสวนรวมและมีการถายทอดตัว
บงช้ีต้ังแตระดับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของหนวยงาน  (คอ.9.1-3-01 )     
                4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา เชน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยใหแตละฝาย หนวยงาน สาขาวิชา พิจารณาทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําปไปพรอมกับการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) (คอ.9.1-4-01) และมีการประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะฯ (คอ.9.1-4-02)  มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง SAR สมศ.นํารองรอบสาม            (คอ.9.1-4-03) 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมีการนําผลรายงานและขอควรพัฒนามา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ (คอ.9.1-5-01) และจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณของ
คณะฯ (คอ.9.1-5-02)    
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ. 9.1-1-01 คูมือคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา  2551   
คอ.9.1-1-02   คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ   
คอ.9.1-1-03   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552-2553  
คอ.9.1-2-01 วิสัยทัศน  พันธกิจ นโยบายและเปาหมายคุณภาพ แผนงบประมาณรายจาย  5 ป  ปงบประมาณ     2552-

2556 (แผนยุทธศาสตร)   
คอ.9.1-2-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรฯ ครั้งท่ี  ......./2552 
คอ.9.1-3-01   เปาหมายคุณภาพคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ปการศึกษา 2552  
คอ.9.1-4-01 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปการศึกษา 2550,2551คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ.9.1-4-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2550, 2551 รายงาน

ผลก.พ.ร. 2552 
คอ.9.1-4-03 รายงานการประเมินตนเอง SAR สมศ.นํารองรอบสาม 
คอ.9.1-5-01 แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ ปการศึกษา 2551 
คอ.9.1-5-02 แผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณของคณะฯ 
 
จุดแข็ง  

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ทุกหนวยงาน  
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสามารถรองรับระบบประกันคุณภาพภายนอกท้ัง สกอ. ,สมศ. และ ก.พ.ร.ได

ครบถวน  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาใชงานไดไมสมบูรณ 
2. ไมมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานภายนอกสถาบัน 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
  จัดกิจกรรมสงเสริมใหหนวยงานภายในคณะฯใชโปรแกรม 
FIS ใหมากข้ึน 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- ผูชวยคณบดี 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
   จัดทําระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายนอกคณะ 

 
   ปการศึกษา 2553 

 
 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ โทร 0-2282-9009 ตอ 6204-5 
      (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสมชาย เหลืองสด   โทร  0-2282-9009  ตอ  6109 
     (หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา) 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2  :   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ.9.2) 
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
   1.มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
   2.มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในกับกิจกรรมนักศึกษา 
   3.มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
   4.นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
   5.นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัย 
   6.มีระบบติดตามการประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ และในสวนท่ีนักศึกษามี 
                         สวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
   7.มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของ 
                         กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 

 
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1.คณะมีรายวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท่ีเปดสอนในหลักสูตร ไดแก วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  
(คอ.9.2-1-01) 
 2.คณะมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก  การนําระบบ PDCA                   
ไปใชกับกิจกรรมและการเขียนโครงการตางๆ เชนโครงการฝกอบรมผูนํ านักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพกิจกรรม                   
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (คอ.9.2-2-01) 
 3.คณะฯสงผูนํานักศึกษาใหเปนตัวแทนเขารวมการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพนักศึกษา(คอ.9.2-3-01)
 4.คณะฯมีการแนะนําใหนักศึกษานําผลประเมินกิจกรรม/โครงการตางๆโดยการวางแผนงานของสโมสรนักศึกษา                  
(คอ.9.2-4-01) 
 5.คณะฯสงผูนํานักศึกษาเขารวมการอบรมการประกันคุณภาพ ซึ่งดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนการ                   
ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   5  แหง (คอ.9.2-5-01-02) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

5 5 2  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.9.2-1-01 หลักสูตรครุสาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ท่ีเปดสอนวิชาประกันคุณภาพการศึกษา 
คอ.9.2-2-01 โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คอ.9.2-3-01 โครงการความรวมมือการประกันคุณภาพแกนักศึกษา และสรางเครือขายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  5  แหง 
คอ.9.2-4-01 ข้ันตอนการทํางานของสโมสรนักศึกษา 
คอ.9.2-5-01 เอกสารโครงการความรวมมือการประกันคุณภาพแกนักศึกษา และสรางเครือขายพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  5  แหง 
คอ.9.2-5-01 รายงานผลการประเมินกิจกรรมโครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสโมสร

นักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
จุดแข็ง 
 1.มีระบบและกลไกการใหความรูและสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะดานการประกันคุณภาพ 
 2.มีวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําใหนักศึกษาไดรูจักการประกันคุณภาพ 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ยังไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมอยางจริงจัง 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
      แผนการดําเนินการสรางเครือขายดานประกันคุณถาพ
ภายในระดับสาขาและระดับคณะฯ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสโมสรและชมรม 
  นักศึกษา 

  
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
      จัดโครงการฝกอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสุนทร  วิริยะ    โทร  0-2282-9009  ตอ  6106 
     (หัวหนางานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา) 
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ตัวบงชี้ที่ 9.3:   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2)(ก.พ.ร. 52, 53 ตัวท่ี 7.1) 
                       
ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง  
  2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
  3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ี 
          กําหนด  
  4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนือ่ง  
  5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปน แหลง

อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 ในปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผานระดับ 4 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ  
 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานภายในและระดับคณะ
อยางตอเนื่อง มีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ ฯ (คอ.9.3-1-
01 , คอ.9.1-1-02) และมีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง (คอ.9.3-1-02 , คอ.9.1-3-01)   
 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯ  เชน มีการพัฒนา
ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายใน รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมุงสูความเปนเลิศ       (คอ.9.3-2-
01 ,  คอ.9.1-3-01) และคณะฯนํา KPI ปการศึกษา2552 ท่ีสอดคลองกับ KPI ของมทร.พระนคร.มาพัฒนาคุนภาพ (คอ.9.3-2-
02)   
 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 
(www.teched.rmutp.ac.th) (คอ. 9.3-3-01)   
                 4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยนําผลและ
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (คอ. 9.3-4-01 , คอ.9.1-5-01) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 (คอ. 9.3-4-02)  
 
 ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

4 4 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
คอ.9.3-1-01   คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ  
คอ.9.3-1-02   เปาหมายคุณภาพคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ปการศึกษา 2552  
คอ.9.3-2-02 เปาหมายคุณภาพมทร.พระนคร  ปการศึกษา 2552 
คอ.9.3-3-01   รายงานผลประเมินสูสาธารณชนผานเว็ปไซต  www.teched.rmutp.at.th. 
คอ.9.1-5-01 แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ ปการศึกษา  2551 
คอ.9.3-4-02 แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   

 
จุดแข็ง 
         ระบบประกันคุณภาพภายในสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
        ไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
           สงเสริมการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับ
หนวยงานภายในอยางเขมแข็ง 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- ผูชวยคณบดี 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

                  
   ปการศึกษา 2553 
 

แผนพัฒนา 
            จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมุงสู

ความเปนเลิศ 
          

 
  ปการศึกษา 2553-2554 
 

 
ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ โทร 0-2282-9009 ตอ 6204-5 
      (ผูชวยคณบดี) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสมชาย  เหลืองสด   โทร  0-2282-9009  ตอ  6109 
     (หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
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ตัวบงชี้ที่ 10.1   :   การบริหารจัดการสถานศึกษา  3 ดี (3D) 
                       
ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

  1.วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร สิ่ง 
         อํานวยความสะดวกและบุคคล  
  2.จัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
  3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 
          สถานศึกษา   3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
 4.ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
  5.กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี  
         (3D)  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการครบท้ัง 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 

1.วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร สิ่งอํานวย
ความสะดวกและบุคคล โดยทําประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D)(คอ.10.1-1-01) 

2.จัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เชนมี
การจัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา(คอ.10.1-2-01) โครงการ “การฝกอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหา
เอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา” (คอ.10.1-2-02)โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ (คอ.10.1-2-03) 

3.พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา สถานศึกษา   
3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ เชนคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาวินัยประจําคณะฯ (คอ.10.1-3-01) 

 4.ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) เชนสงนักศึกษาเขา
รวมโครงการการฝกอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา” (คอ.10.1-4-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

3 4 2  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
 
 
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 
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คอ.10.1-1-01 แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
คอ.10.1-2-01 จัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 
คอ.10.1-2-02 โครงการ “การฝกอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา” 
คอ.10.1-2-03 โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ 
คอ.10.1-3-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาวินัยประจําคณะฯ 
คอ.10.1-4-01 โครงการ “การฝกอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา” 

 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 ควรมีการจัดอบรมใหนักศึกษาและบุคลากรทราบถึงนโยบายสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
   ใหมีการจัดกิจกรรมใหครบท้ัง  3  ดาน 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และ 
  จริยธรรม 

 
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
  - โ ค ร ง ก า ร สั ม น า แ ล ะ อ บ ร ม ด า น ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

   ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายพิเชษฐ  ทิมลอยแกว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6106 
     (หัวหนางานงานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 10.2   :   ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
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ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน  1 ดาน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน  2 ดาน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน  3 ดาน 
 
หมายเหตุ  :  กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบดวย  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย(DEMOCRASY)  
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย(DECENCY)  และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
(DRUG – FREE) และการนับกิจกรรมสงเสริมนโยบายดังกลาว จะตองมีจํานวนนิสิต/นักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมใน
ดานนั้นๆ ไมนอยกวารอยละ 20 ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังสถาบัน  
 
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ) 
 1. มีการจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (คอ.10.2-1-01) 
 2. มีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย เชนโครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแล
ผูสูงอายุ (คอ.10.2-2-01) โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย(คอ.10.2-2-02)โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย” (คอ.10.2-2-03) 
 3. มีการติดประกาศประชาสัมพันธตอพิษภัยของยาเสพติดและสงนักศึกษาเขารวมอบรมโครงการดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด เชนโครงการ “การฝกอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพ
ติดในสถานศึกษา” (คอ.10.2-3-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

(ขอ) 
ผลการดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

2 3 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สูงกวาเปาหมาย   
 
รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

คอ.10.2-1-01 การประชาสัมพันธการเลือกต้ัง 
คอ.10.2-2-01 โครงการสรางจิตสํานึกอาสาดูแลผูสูงอายุ 
คอ.10.2-2-02 โครงการเยาวชนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
คอ.10.2-2-03 โครงการ “9 ราชมงคลรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” 
คอ.10.2-3-01 โครงการ “การฝกอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา” 

 
 
 
 
 
จุดแข็ง 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2552  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มทร.พระนคร            168                                                                                                        เกณฑ สกอ.            

 - 
 
จุดที่ตองพัฒนา 
 1.การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย 
 2.ขาดแคลนบุคลากรผูมีความรูมาดูแลกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
     สงเสริมการจัดโครงการภายในคณะท่ีเกี่ยงของกับนโยบาย 
3 ดี(3D)และสงเสริมดานอุปกรณและการใหบริการ 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
- รองคณบดีฝายบริหารและ 
  วางแผน 
- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และ 
  จริยธรรม 

  
ปการศึกษา 2553 

แผนพัฒนา 
    1.โครงการดานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
    2.หาบุคลากรท่ีมีความรูมาสนับสนุน 
 

 
 
 

 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ   โทร  0-2282-9009  ตอ  6105 
      (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

   ผูชวยศาสตราจารยดร.นุชนาฏ  ผองพุฒิ โทร  0-2282-9009  ตอ  6100 
      (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

รองศาสตราจารยนุกูล  ชูทอง  โทร  0-2282-9009  ตอ  6204-5 
      (รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายพิเชษฐ  ทิมลอยแกว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6106 
     (หัวหนางานงานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

 
 


