
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
 

ส่วนที่  3 - 1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
  ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร 

ส่วนที่  3 - 2   ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
  ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ มทร.พระนคร     : 10  องค์ประกอบ  67  ตัวบ่งชี ้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  3 - 1  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา 2553 

 

ตารางท่ี 3 - 1 ก  แสดงจํานวนตังบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร 
       จําแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้ 
ตารางท่ี 3 - 1 ข  สรุปคะแนนตังบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร 
       จําแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้ 
ตารางท่ี 3 - 2     สรุปผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ย 

     รายมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน มทร.พระนคร   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ปีการศึกษา  2553 

สรุปผลการดาํเนินงาน ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ และค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
ค่านํา้หนัก  
(ร้อยละ) 

ค่านํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กาํกบัดูแล จํานวน จํานวน 
ตวับ่งชี้ 

องค์ประกอบที ่ องค์ประกอบที่ 
ตวับ่งชี้ 

ผู้กาํกบัดูแล 

มทร.พระนคร              คณะ มทร.พระนคร                  คณะ 

รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบด ีฝบผ. 
1 7 10 6 3 4 รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ 

รอง อรม.ด้านวิชาการฯ รองคณบด ีฝว. 
รองคณบด ีฝก. 

รอง อรม.ด้านวิชาการฯ/
ด้านบริหารฯ/ด้านวจิัยฯ/

ด้านกจิการนศ.ฯ 

รอง อรม.ด้านบริหารฯ/ 
2 17 28 รองคณบด ีฝว. 7 17 20 ด้านวชิาการฯ/ด้านเทคโนโลยฯี/

ด้านวางแผนฯ 
รองคณบด ีฝบผ./ฝว. 

รอง อรม.ด้านการคลงัฯ/ 
3 2 3 รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ รองคณบด ีฝก. 8 3 6 

ด้านวางแผนฯ 
รองคณบด ีฝบผ./ฝว. 

4 6 12 รอง อรม.ด้านวิจัยฯ รองคณบด ีฝว. 9 3 6 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบด ีฝว. 

                 : SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                       เกณฑ ์สกอ. 56

5 6 10 
รอง อรม.ด้านวิจัยฯ / รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว. 10 2 - 
ด้านกจิการนศ.ฯ /ด้านวชิาการฯ 

รองคณบด ีฝก. 

     รวม 66 99   
           



 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
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  ตารางที ่3-1ก  แสดงจํานวนตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี 

 

ตารางที ่3-1ข  สรุปคะแนนตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี แต่ละตัวบ่งช้ีใช้คะแนนองิเกณฑ์เต็ม 5 
 

 คะแนนตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ผลการประเมิน*  

องค์ประกอบคุณภาพ 

I P O 

รวม 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน   
1.51 - 2.50   ตอ้งปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดบัพอใช ้         
3.51 - 4.50   ระดบัดี 
4.51 - 5.00   ระดบัดีมาก 

หมายเหตุ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวน 
การ 

ผลผลติ /
ผลลพัธ์ 

องคป์ระกอบท่ี 1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วตัถุประสงคแ์ละแผนการดาํเนินงาน - 5.00 4.13 4.29 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 2.  การเรียนการสอน 3.11 4.75 3.88 3.96 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 3.  กิจกรรมพฒันานกัศึกษา - 4.00 - 4.00 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 4.  การวจิยัส่ิงประดิษฐ ์ และนวตักรรม 5.00 3.50 2.82 3.41 พอใช ้  

องคป์ระกอบท่ี 5.  การบริการทางวชิาการแก่สงัคม - 3.00 3.50 3.30 พอใช ้  

องคป์ระกอบท่ี 6.  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 3.50 3.33 พอใช ้  

องคป์ระกอบท่ี 7.  การบริหารและการจดัการ - 4.50 4.62 4.59 ดีมาก  

องคป์ระกอบท่ี 8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 3.00 3.67 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 5.00 4.28 4.52 ดีมาก  

เฉล่ียรวม 9 องคป์ระกอบ 3.59 4.22 3.94 4.06 ด ี  

ผลการประเมิน* ด ี ด ี ด ี ด ี   

องคป์ระกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล - 4.00 5.00 4.50 ด ี  

 

องค์ประกอบที ่
จาํนวน/ ตวับ่งช้ีตามมาตรฐาน มทร พระนคร 

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วตัถุประสงค ์
     และแผนการดาํเนินการ 

- 1     (1.1) 
7    (1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3, 1.5) 
8 

2.  การผลิตบณัฑิต 3    (2.2, 2.3, 2.5) 4     (2.1, 2.4, 2.6, 2.7) 
8   (2.8, 2.9, , 2.12,  2.13,  2.15, 2.16, 

2.17, 2.18)  
15 

3.  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา - 2     (3.1, 3.2) - 2 

4.  การวจิยั 1    (4.3) 2     (4.1, 4.2) 3     (4.4, 4.5, 4.6)  6 

5.  การบริการทางวชิาการแก่สังคม - 2     (5.1, 5.2) 4    (5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2) 6 

6.  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม - 1     (6.1) 2    (6.2, 6.3) 3 

7.  การบริหารและการจดัการ - 4     (7.1, 7.2, 7.3, 7.4,) 
13   (7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 

7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17) 
17 

8.  การเงินและงบประมาณ - 1     (8.1) 2     (8.2, 8.3) 3 

9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 1     (9.1) 2     (9.2, 9.3) 3 

รวม 4 18 41 63 
10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล - 1     (10.1) 1    (10.2) 2 



ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงาน  ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีและค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน 

                       ตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจําปีการศึกษา 2553 

 
 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ  (นํ้าหนักร้อยละ  10) 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ.1.1) 
(กระบวนการ) 

4 ขอ้ 2.5 
- 8 5 - 8 5 - 8 5  

1.2 ผลการพฒันาตามอติัลกัษณ์สถาบนั 
(สมศ.16) 

3 
คะแนน 

2.5           

1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิด 
อตัลกัษณ์ (สมศ.16.1) (ผลผลิต) 

3 
คะแนน 

(1) 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม    
อตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2) (ผลผลิต) 

3 
คะแนน 

(1.5) 
- 3.94 3.94 - 3.94 3.94 - 3.94 3.94  

1.3 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
(สมศ.17) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 3 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

1.4อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

 2 
  4   4   4  

1.4.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษา
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 0.67 
- 3 3 - 3 3 - 3 3  

1.4.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 0.67 
- 4 4 - 4 4 - 4 4  

1.4.3 มีระบบและกลไกการสร้าง
ความเช่ียวชาญวิชาชีพให้กบันกัศึกษา 
(ผลผลิต) 

3 ขอ้ 0.66 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

1.5 ระดบั 3 2 

- 2.67 2.67 - 2.67 2.67 - 2.67 2.67  

ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายท่ีสะทอ้น

เอกลกัษณ์ จุดเนน้ รวมทั้งวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร. 52-53 ตวัช้ีวดั 3.1-3.4) (ผลผลิต) 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1     4.29   4.29   4.29  

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

- 
  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตวัตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน ตัวหาร ตวัหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่2  : การผลติบัณฑิต    (นํา้หนักร้อยละ  28) 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลกัสูตร (สกอ.2.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 14) 
(กระบวนการ)   

3 ขอ้ 2 
- 6 5 - 6 5 - 6 5  

2.2 ร้อยละ 4 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
(สกอ.2.2) (ปัจจยันาํเขา้)   

1.5 
- 10 1.67 - 10 1.67 - 10 1.67  

2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการ (สกอ.2.3) (ปัจจยันาํเขา้)   

ร้อยละ 
30 

1.5 
- 32 2.67 - 32 2.67 - 32 2.67  

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน (สกอ.2.4) (กระบวนการ)   

3 ขอ้ 2 
- 5 4 - 5 4 - 5 4  

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 
(ปัจจยันาํเขา้)   

4 ขอ้ 2 
- 7 5 - 7 5 - 7 5  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน (สกอ.2.6) (กระบวนการ)   

4 ขอ้ 2 
- 7 5 - 7 5 - 7 5  

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล
การเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
(สกอ.2.7) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวดั 4.1.2) 
(กระบวนการ)   

3 ขอ้ 1.5 

- 5 5 - 5 5 - 5 5  

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศึกษา 
(สกอ.2.8) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 1.5 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

2.9 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ.1) 
(ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวดั 4.1.1) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 4.1.1) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
60 

1.5 
- 66.54 3.33 - 66.54 3.33 - 66.54 3.33  

2.10 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ . 2 ) 
(ผลผลิต) 

3 2 
คะแนน 

ไม่รับการประเมิน 

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
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ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
60

 
 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตวัตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตวัตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตวัตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/  
ผล 

ประเมิน ตวัหาร ตวัหาร ตวัหาร 

2.11 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
(สมศ.3) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
0.1 

1.5 
ไม่รับการประเมิน 

2.12 การพฒันาคณาจารย ์ (สมศ.14) 
(ผลผลิต) 

4 
คะแนน 

2 
- 2.22 1.85 - 2.22 1.85 - 2.22 1.85  

2.13 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญา
ตรีท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.1.2) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
72 

1 
- 86.93 5 - 86.93 5 - 86.93 5  

2.14 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ท่ีผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อ

จาํนวนผูเ้ข้าสอบทั้ งหมด (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 4.1.3) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
0.1 

1 

ไม่รับการประเมิน 

2.15 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 
6.1)(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 5.1) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
75 

2 
- 84.55 4.91 - 84.55 4.91 - 84.55 4.91  

2.16 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ
ของนิสิตนกัศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 6.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 5.2) 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 
75 

1 

- 76.30 3.26 - 76.30 3.26 - 76.30 3.26  

2.17  ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 17) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 13) (ผลผลิต) 

5  
ประเดน็ 

2 
- 5 3 - 5 3 - 5 3  

2.18 1 

- 94.2 4.71 - 94.2 4.71 - 94.2 4.71  

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์

การทดสอบความรู้ ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอกัฤษ และภาษาจีน)
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.1.3) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
60 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 2     3.75   3.75   3.75  



ตารางที่ 3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ : เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3  :  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา  (นํา้หนักร้อยละ  3 ) 
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษา
และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 
(กระบวนการ)   

5 ขอ้ 1.5 
- 4 3 - 4 3 - 4 3  

3.2 4 ขอ้ 1.5 
- 6 5 - 6 5 - 6 5  

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นกัศึกษา (สกอ.3.2) (กระบวนการ)   
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 3     4.00   4.00   4.00  
องค์ประกอบที่ 4  :  การวจัิย  (นํ้าหนักร้อยละ  12) 

5 ขอ้ 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์(สกอ.4.1) (กระบวนการ)   

2 - 6 4 - 6 4 - 6 4  

4.2  ระบบและกลไกจดัการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.2) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 3) (กระบวนการ)   

3 ขอ้ 2 
- 3 3 - 3 3 - 3 3  

4.3 10,000 เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

และนกัวิจยั (สกอ.4.3) (ปัจจยันาํเขา้) 
บาท 

2 
- - - - - - - 

10
3,4

53
.81

 

5  

4.4 ร้อยละ 
10 

ร้อยละของจาํนวนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (สมศ.5) 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.1) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 4.2.1) (ผลผลิต) 

2 

- - - - - - - 3.78 0.95  

4.5 ร้อยละ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ี
นาํมาใช้ประโยชน์  (สมศ.6) (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 4.2.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.2.2) 
(ผลผลิต) 

10 
2 

- - - - - - - 10.20 2.50  

4.6 ร้อยละ 
10 

2 
- - - - - - - 11.5 5  

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง

คุณภาพ (สมศ.7) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.3) 
(ผลผลิต) 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 4     3.50   3.50   3.41  

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
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ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ :  เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  : การบริการทางวชิาการแก่สังคม  (นํา้หนักร้อยละ  10) 
5 .1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วชิาการแก่สงัคม(สกอ.5.1) (กระบวนการ)   

3 ขอ้ 2 - 3 3 - 3 3 - 3 3  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
(กระบวนการ)   

3 ขอ้ 2 
- 3 3 - 3 3 - 3 3  

5.3  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
(สมศ.8) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 
5 

2 

- 100 5 - 100 5 - 100 5  

5.4  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้ม แข็ ง ขอ ง ชุ มชนห รืออ งค์ ก ร

ภายนอก (สมศ.9) (ผลผลิต) 

3  ขอ้ 2 
- 4 4 - 4 4 - 4 4  

5.5 ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหา
ของสงัคมในดา้นต่างๆ (สมศ.18) 

ขอ้ 3  2 - - 1.50 - - 1.50 - - 1.50 - 

5.5.1 3  ขอ้ การช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการมาจากพระราชดําริภายใน

สถาบนั  (สมศ.18.1) (ผลผลิต) 

(1) 

- 0 0 - 0 0 - 0 0  

5.5.2  การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหา
สังคมในดา้น ค่านิยม จิตสาธารณะ
ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ (1) 
- 3 3 - 3 3 - 3 3  

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 5     3.30   3.30   3.30  

องค์ประกอบที่ 6  :  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  (นํา้หนักร้อยละ  4) 
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรม (สกอ.6.1) (กระบวนการ)   

3 ขอ้ 2 - 3 3 - 3 3 - 3 3  

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวฒันธรรม(สมศ.10) (ผลผลิต) 
3 ขอ้ 1 - 3 3 - 3 3 - 3 3  

6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวฒันธรรม(สมศ.11) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 1 - 4 4 - 4 4 - 4 4  

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 6     3.33   3.33   3.33  

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
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ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ :  เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตวัตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตวัหาร 

องค์ประกอบที ่7  :  การบริหารและการจัดการ   (นํา้หนักร้อยละ  20) 
7.1 ภาวะผู ้นําของสภาสถาบันและ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.7.1) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 9.1) (กระบวนการ)   

4  ขอ้ 2 
- 7 5 - 7 5 - 7 5  

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  
(สกอ.7.2) (กระบวนการ)   

3 ขอ้ 1 
- 3 3 - 3 3 - 3 3  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3  ขอ้ 
และการตดัสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร. 54 
ตวัช้ีวดั 11)(กระบวนการ)   

2 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 
(กระบวนการ)   

3  ขอ้ 1 
- 6 5 - 6 5 - 6 5  

7.5  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
สภาสถาบนั  (สมศ.12) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 
12.1) (ผลผลิต) 

3 
คะแนน 

1 
- 4 3 - 5 4 - 5 5  

7.6 การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) (ผลผลิต) 

3
คะแนน

1 
- 5 3 - 6 4 - 5 5  

7.7 ระดบัความสําเร็จในการพฒันา

สถาบนัสู่ระดบัสากล (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 5) 
(ผลผลิต) 

 ระดบั  3 1 
- 4 4 - 4 4 - 4 4  

7.8  ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 9) (ผลผลิต) 

ระดบั  3 1 

- 5 5 - 5 5 - 5 5  

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการ
ตามมาตรการประหยดัพลงังาน (ก.พ.ร.
53 ตวัช้ีวดั 11) (ผลผลิต) 

ระดบั  3 1 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

7.10 ระดบัคุณภาพของการถ่ายทอด

เป้าหมายของสภาสถาบนัอุดมศึกษาสู่

การปฏิบติั (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 12.2) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 9.2) (ผลผลิต) 

2 
ประเดน็ 

1 

- 3 2 - 4 3 - 5 4  

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
59



ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ :  เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 4 8 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 
53) 

งปม. 2553 

6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

7.11 ระดับความสํา เ ร็จในการให้
ความสําคัญกับผูรั้บบริการ และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 
13) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 10) (ผลผลิต) 

3 
ประเดน็ 

1 

- 4 4 - 4 4 - 4 4  

7.12 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
ระบบฐานข้อ มูล อุดม ศึกษาด้าน

นกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตรและการเงิน
อุดมศึกษาและระบบฐานขอ้มูลภาวการณ์

มีงานทาํของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวดั 
14.1)  (ผลผลิต) 

4 
ประเดน็

1 

- 7 5 - 7 5 - 7 5  

7.13 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ

ภายในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 14.2) (ผลผลิต) 

3 
ประเดน็ 

2 

- 5 5 - 5 5 - 5 5  

7.14 ระดบัความสาํเร็จของแผนพฒันา
บุคลากรของสถาบัน อุดม ศึกษา 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 15.1) (ผลผลิต) 

3 
ประเดน็

1 
- 3 3 - 3 3 - 3 3  

7.15 ระดบัความสาํเร็จของการจดัการ
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 15.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 12) (ผลผลิต) 

3 
ประเดน็

1 
- 5 5 - 5 5 - 5 5  

7.16  ระดบัความสาํเร็จของการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ

สถาบนัอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 16) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 12) (ผลผลิต) 

4 
ประเดน็

1 

- 5 4 - 5 4 - 6 5  

7.17 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 18) (ผลผลิต) 

1 
- 3 3 - 4 4 - 5 5  ระดบั  3 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 7     4.35   4.59   4.59  

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
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ตารางท่ี 3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ :  เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 

 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                  2.51 - 3.50              3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมาย 
ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ

 = ไม่  บรรลุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) 
8 เดือน (1 มิย.53-31 มค. 

54) 
4 12 เดือน (1 มิย.53-31 พค. 54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 
53) 

งปม. 2553 

6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 
54) 

งปม. 2554 

9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 
งปม. 2554 

ตวัตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตวัตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมนิ

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
 ผล 

ประเมิน ตวัหาร ตวัหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 8  :  การเงนิและงบประมาณ   (นํา้หนักร้อยละ  6) 
8 .1  ระบบและกลไกการเ งินและ
งบประมาณ   (สกอ . 8 .1 ) 
(กระบวนการ)   

4 ขอ้ 
2 - 7 5 - 7 5 - 7 5  

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 8) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 7) 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 
70 

2 - - - - - - - 50.03 1  

8.3 ระดบั  3 ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุน

ต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 10) 
(ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 8) (ผลผลิต) 

2 - 5 5 - 5 5 - 5 5  

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 8     3.67   3.67   3.67  

องค์ประกอบที่ 9  :  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  (นํ้าหนักร้อยละ  6) 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (กระบวนการ)   

4  ขอ้ 2 
- 9 5 - 9 5 - 9 5  

9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 
(ผลผลิต) 

3 
คะแนน 

2 
- 3.56 3.56 - 3.56 3.56 - 3.56 3.56  

9.3 2 

- 5 5 - 5 5 - 5 5  

ระดบัความสําเร็จของการประกนั

คุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (ก.พ.ร.
53 ตัวช้ีว ัด 7.1)(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีว ัด 6) 
(ผลผลิต) 

3  
ประเดน็ 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 9     4.52   4.52   4.52  

 :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                          เกณฑ ์สกอ. 
61



 

ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการดาํเนินงานฯ :  เกณฑ์ มทร.พระนคร (ต่อ) 
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 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ตอ้งปรับปรุง         พอใช ้         ดี       ดีมาก 

        00.00 - 1.50                        1.51 - 2.50                2.51 - 3.50                3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตวับ่งช้ี 

เป้า 

หมา

ย 

ค่า

นํา้หนัก 

ผลการดาํเนินการปีการศึกษา 2553 

บรรลุ

เป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่  
บรรล ุ

เดือน (1 มิย.53-30 กย. 53) เดือน (1 มิย.53-31 มค. 54) 
12 

4 8 
เดือน (1 มิย.53-31 พค. 

54) 

12 เดือน (1 ตค.52-30 กย. 53) 

งปม. 2553 
6 เดือน (1 ตค.53-31 มีค. 54) 

งปม. 2554 
9 เดือน (1 ตค.53-31 พค. 54) 

งปม. 2554 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผล 

คะแนน/
ผล

ประเมิน 

ตัวตั้ง 
คะแนน 

คะแนน/ 
ผล 

ประเมิน ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 10. สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

3    
ขอ้ 

- - 4 4 - 4 4 - 4 4  

10.2 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 
ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม 

2  
- - 3 5 - 3 5 - 3 5  ดา้น 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 10     4.50   4.50   4.50  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก

องค์ประกอบ 

    4.11   4.18   4.06  



 
   
  
 
 
 

ส่วนที่ 3-2 
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรฐานและจํานวนตวับ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2553 
 

ตัวบ่งช้ี 
(สมศ. รอบสาม) 

องค์ประกอบที ่
(มทร.พ.),(สกอ.) 

จํานวนตัวบ่งช้ี 

มทร.พระนคร สกอ. 
16 (16.1, 16.2), 17 1 - ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการดาํเนินงาน 7 1 

1, 2, 3, 14 2 - การผลิตบณัฑิต 17 8 

- 3 - กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 2 2 
5, 6, 7 4 - การวจิยั 6 3 

8, 9, 18 (18.1, 18.2) 5 - การบริการวิชาการแก่สังคม 6 2 
10, 11 6 - การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 3 1 

12, 13 7 - การบริหารและการจดัการ 17 4 

- 8 - การเงินและงบประมาณ 3 1 
15 9 - ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3 1 

รวม 64 23 

- 10 - สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 
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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  :  กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอนการ

วจิยั การบริการทางวชิาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจาํ ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความสาํเร็จ       

ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 5.  มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และรายงาน   

ผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ   

ผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ  

แผนปฏิบติัการประจาํปี 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

8 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1.  จดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี  2  (พ.ศ. 2551 – 2565)  และแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554) 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดก้าํหนดปรัชญา   ปณิธาน   วสิัยทศัน์  ดงัน้ี 
ปรัชญา     พฒันาบณัฑิตครูช่างวชิาชีพชั้นสูง  ท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นการสอนและวชิาชีพสู่สังคม 
ปณิธาน     มุ่งมัน่เป็นผูน้าํในการจดัการศึกษาดา้นครูช่างอุตสาหกรรมท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และคุณธรรม 
                   เป็นท่ียอมรับในสังคม 
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วสัิยทศัน์   “ คณะเป็นเลิศในการผลิต  และพฒันาครูช่างอุตสาหกรรม  ท่ีมีความรู้  มีคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพ 
                    ชั้นสูง   เป็นท่ียอมรับของสังคมและสถานประกอบการ” 
คณะฯ  ไดมี้การทบทวนปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทศัน์  เม่ือวนัท่ี  10-12  พฤษภาคม  2554  โดยมีบุคลากรของคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม  จาํนวน  38  ราย  ประกอบดว้ย  อาจารย ์ เจา้หน้าท่ี และคณะกรรมการประจาํคณะ  เขา้ร่วมในการ
ทบทวน  แผนกลยุทธ์  ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  การจัดทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีและการทบทวน
ยทุธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ในปี 2553  คณะฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ์ ตามคาํสั่งท่ี 66.1/2552  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ
แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  (คอ.1.1-1-01 , คอ.1.1-1-02 , 
คอ.1.1-1-03, คอ.1.1-1-04 ) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัคณะสู่หน่วยงานภายใน  
คณะฯ ไดมี้การถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัคณะสู่หน่วยงาน ทาง www.teached.rmutp.ac.th   และไ ดมี้การกาํหนด

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั (คอ.1.1-2-01 , คอ. 1.1–2 -02 ) 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  และสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของหน่วยงาน 
 คณะฯ มีการจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategic  map)  เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยทุธ์ไปสู่แผนปฏิบติัการ

ตามกระบวนการของ Balance scorecard     
คณะมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานได้แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจาํปี  พ.ศ. 2553  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของคณะครุศาสตร์  โดยระบุใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงตั้งแต่ ผูรั้บผิดชอบโครงการ / กิจกรรมของแต่
ละกลยทุธ์ ไปจนถึงเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของคณะ (คอ.1.1-3-01 , คอ.1.1-3-02 ,  คอ.1.1-3-03 , คอ.1.1-3-04) 

4.   มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้กาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ือใช้วดัความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีจาํนวนทั้งส้ิน 30  ตวับ่งช้ีซ่ึงปรากฏอยูใ่นคาํเสนอของบประมาณ และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
พ.ศ. 2553  ดงัน้ี คือ  

 

ตวัช้ีวดัระดบัผลผลติ /ผลลพัธ์ หน่วยวดั เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
ผลต่าง 

ผลผลติ  :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดบัผลลพัธ์     
1.  ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํตรงสาขา ร้อยละ 70 86.93 16.93 
2.  ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้าํเร็จการศึกษา ร้อยละ 77 84.55 7.55 
3.  ผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
     ระยะเวลา  1  ปี 

ร้อยละ 75 72.26 -2.72 

ระดบัผลผลิต     
4.  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา คน 283 275 -8 
5.  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 95 87.30 -7.70 
6.  ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 95 84.31 -10.69 

 

 

http://www.teached.rmutp.ac.th/
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ตวัช้ีวดัระดบัผลผลติ /ผลลพัธ์ หน่วยวดั เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
ผลต่าง 

ผลผลติ  : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ระดบัผลลพัธ์     
7.  ผูเ้ขา้รับบริการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์   ร้อยละ 82 88 6 
8.  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 76 84 8 
9.  โครงการบริการวชิาการท่ีส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศในเวลา 1 ปี ร้อยละ 5 5 - 
ระดบัผลผลิต     
10.  จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม โครงการ 5 5 - 
11.  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 82 87 5 
12.  งานบริการวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 90 94 4 

ผลผลติ  :  ผลงานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ระดบัผลลพัธ์     
13.  จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 2 2 - 
14.  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทาํนุบาํรุง 
        ศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 82 93 11 

ผลผลติ  :  ผลงานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
15.  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 2 2 - 
        ภายในระยะเวลา 1  ปี     
ระดบัผลผลิต     
16.  จาํนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวฒันธรรม โครงการ 2 2 - 
17.  โครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ร้อยละ 82 94 12 
18.  โครงการ/ กิจกรรมท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 90 95 5 

ผลผลติ  :  ผลงานวจิัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ระดบัผลลพัธ์     
19.  จาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือ โครงการ 1 1 - 
       นานาชาติ     
20.  จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย/์ โครงการ 1 1 - 
       ประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน     
21. จาํนวนผลงานวจิยั /นวตักรรม ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา  1 ปี   โครงการ 1 1 - 
ระดบัผลผลิต     
22.  จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 2 2 - 
23.  จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด โครงการ 2 2 - 
24.  โครงการวจิยัท่ีแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 50 100 50 
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ตวัช้ีวดัระดบัผลผลติ /ผลลพัธ์ หน่วยวดั เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
ผลต่าง 

ผลผลติ  :  ผลงานวจิัยเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
25.  จาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือ โครงการ 1 1 - 
        นานาชาติ     
26.  จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย/์ โครงการ 1 1 - 
       ประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน     
27.  จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี โครงการ 1 1 - 
ระดบัผลผลิต     
28.  จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 4 4 - 
29.  จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด โครงการ 4 4 - 
30.  โครงการวจิยัท่ีแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 50 70 20 

    
คณะไดมี้กระบวนการส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร  อาจารย ์ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการตามตวับ่งช้ีร่วมมือ

ร่วมใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดร่วมกนั  โดยการรายงานผลการดาํเนินงาน และมีกระบวนการเร่งรัด
การดาํเนินงาน ตามปฏิบติัราชการประจาํปี 2553   ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 26 ตวับ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 86.67 (คอ.1.1-3-02, 
คอ.1.1-4-01 , คอ.1.1-4-02 , คอ.1.1-4-03 , คอ.1.1-4-04) 

5.   มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ครบ 4  พนัธกิจ   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดจ้ดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานโครงการฯ  ตามแผนปฏิบติังานทั้ง 4 พนัธกิจ ซ่ึงปรากฏ

อยู่ในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553  ไวท้ั้งส้ิน   19  โครงการ/กิจกรรม  และไดด้าํเนินการตามแผนครบทุกโครงการ/
กิจกรรม ดงัน้ี    
 บริการวชิาการ 

1. โครงการอบรมแก่ชมชนเร่ือง  การถ่ายภาพน่ิงเพ่ือนาํเสนอผลงานวชิาการ 
2. โครงการอบรมอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นเยาว ์ รุ่นท่ี 3 
3. โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Power Point 
4. โครงการอบรมเร่ืองการสอนตามแนวใหม่ 
5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการบาํรุงรักษารถยนตเ์พ่ือการประหยดัพลงังานและการใชง้านอยา่งปลอดภยั 
การเรียนการสอน 
6. โครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูส้อนในสายการศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
9. โครงการอบรมสัมมนาการพฒันาส่ือการเรียนการสอนสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
10. โครงการอบรมสัมมนาการพฒันาส่ือการเรียนการสอนสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
11. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพฒันาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านเป็น

ผูป้ระกอบการนกัลงทุนรายยอ่ย (SME)  
การวจิยั 
12. การพฒันาวสัดุจีโอโพลิเมอร์จากเถา้แกลบและเถา้ชาญออ้ย 
13. การพฒันาผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ฝ้ายอินทรียเ์พ่ือเดก็ทารก 
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14. โครงการวจิยัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัทางสัมคมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลกัสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 

15. โครงการวจิยัการออกแบบและสร้างระบบปฏิบติัการทางไกลสาํหรับนกัศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
16. โครงการวจิยัปัญหาและการใชน้วตักรรมการเรียนการสอนของอาจารยค์ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
17. โครงการวิจัยการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรรม 
18. โครงการเยาวชนรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 
19. โครงการวฒันธรรมสัญจร 
(คอ.1.1-3-2 , คอ.1.1-5-1 ) 
6.  มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  อยา่งนอ้ยปีละ 2  คร้ังและรายงานต่อ

ผูบ้ริหาร     
คณะฯ ไดมี้การสรุปผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  ทุกวนัท่ี 10 ของเดือนโดยให้

หน่วยงานผูรั้บผิดชอบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  2553 เสนอต่อผูบ้ริหารและ
มหาวิทยาลยัครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ใหผู้รั้บผิดชอบโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553  จดัทาํรายงานผล
การดาํเนินโครงการ ทุกวนัท่ี 10 ของเดือน  เพ่ือนาํเสนอต่อมหาวทิยาลยั  (คอ.1.1-6-1 , คอ.1.1-4-04 ) 

7.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ
สภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดมี้การประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 
และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คร้ังท่ี1/2554  วนัท่ี 6  มกราคม  2554  (คอ. 1.1-7-01 , 
คอ.1.1-7-02)  

8.  มีการนาํผลการพิจารณาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมายผูรั้บผิดชอบดาํเนินการจดัทาํแผนการปรับปรุงตามขอ้เสนอจากผลการ

ดาํเนินงานปี  2553  ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแผนปฏิบติัราชการ ปี  2554  เร่ืองการประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ( คอ.1.1-8-1 ,  คอ.1.1-8-2) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 7 4 7 4 8 5 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.1.1-1-01 แผนระยะสั้น  แผนระยะปานกลาง แผนระยะยาว  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คอ.1.1-1-02 คาํสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ี  59/2552  เร่ืองแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง จัดทําแผนระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  

คอ.1.1-1-03 คาํสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ี 66.1/2552  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

คอ.1.1-1-04 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบติัการการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ  เร่ืองการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการและ
การทบทวนยทุธศาสตร์   

คอ.1.1-2-01 www.teched.rmutp.ac.th  
คอ.1.1-2-02 การกาํหนดตวัช้ีวดัและกาํหนดค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 
คอ.1.1-3-01 Strategie map คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คอ.1.1-3-02 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
คอ.1.1-3-03 คาํเสนอของบประมาณประจาํปี  พ.ศ.  2553  
คอ.1.1-3-04 กาํหนดเป้าหมายตวัช้ีวดั สอดคลอ้งกบักลวธีิ/มาตรการ กลยทุธ์ 
คอ.1.1-4-01 บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0581.16/077  ลงวนัท่ี 13 มกราคม  2553  เร่ืองปรับตารางเปรียบเทียบผลผลิต/ตวัช้ีวดั

และตารางเปรียบเทียบผลลพัท/์ ตวัช้ีวดั  ปีงบประมาณ 2552 -2556  
คอ.1.1-4-02 บนัทึกขอ้ความท่ี 9/2553 การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 
คอ.1.1-4-03 บนัทึกขอ้ความท่ี 19-23/2553 เร่ือง แจง้ใหห้น่วยงานดาํเนินการจดัโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
คอ.1.1-4-04 บนัทึกขอ้ความท่ี 35/2553 แจง้โครงการท่ียงัมิไดด้าํเนินการตามแผนปฎิบติัราชการ ประจาํปี พ.ศ. 2553 
คอ.1.1-5-01 สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ  
คอ.1.1-6-01 เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ ท่ีไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2553 (ทุกวนัท่ี 10  

ของเดือน)  ผา่นหวัหนา้หน่วยงาน 
คอ.1.1-7-01 บนัทึกขอ้ความท่ี 15/54  เร่ือง สรุปผลการใชจ่้าย/สรุปผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คอ.1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร คร้ังท่ี 1/2554 
คอ.1.1-8-01 แผนปฏิบติัการประจาํปี  2554   
คอ.1.1-8-02 คาํสั่งท่ี 36/2554 ให้ขา้ราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยั/พนักงานราชการ พน้จากตาํแหน่งและแต่งตั้งให้

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
จุดแข็ง 

1. มีแผนปฏิบติังานประจาํปี 2553  ท่ีมีเป้าประสงค ์ และเป้าหมายของคณะ ท่ีทาํไวใ้หบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานได ้
2. มีการกาํหนด (KPI) ของการดาํเนินงาน  ตลอดจนกาํหนดเป้าหมายของแต่ละ 
3. มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานทุกวนัท่ี 10  ของเดือน 

 
 

http://www.teched.rmutp.ac.th/
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จุดทีค่วรพฒันา 
1. ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดาํเนินการตามตงับ่งช้ี ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนั 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัให้มีการประชุมให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ตามแผนปฏิบติัราชการ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- งานแผนและ
งบประมาณ 

 
ปีงบประมาณ  2554 

แผนพฒันา 
1. มีแผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากรรมการ

ประจาํคณะดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

 
ปีงบประมาณ 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
       (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางผุสด ี    อิม่ตา   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6206 
       (หัวหน้างานแผนและงบประมาณ) 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2  :  ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. 16) 

 
ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ียอ่ย    1.2.1  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.16.1)  
 1.2.2     ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ (สมศ. 16.2)  
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ตวับ่งช้ีท่ี 
ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 ดือน 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
   

16 3       
16.1 3 4 4 4 4 4 4 ตํ่ากวา่   

เป้าหมาย 
เท่ากบั 
เป้าหมาย 

สูงกวา่   
เป้าหมาย 16.2 3 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 

 
จุดแข็ง 

1. ผูเ้รียนมีลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ ปรัชญา พนัธกิจของคณะฯ และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. นกัศึกษาบางส่วนขาดการมีส่วนร่วม 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 
       1.  โครงการท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการนาํเสนอผลงาน   
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานแผนและ
งบประมาณ 

 
ปีงบประมาณ 2555 

 
แผนพฒันา 

1.   มี แผนพัฒนากระบวนการ เ รี ยนก ารสอนและ   
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 

 
ปีงบประมาณ 2555 

 
 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
       (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางผุสด ี    อิม่ตา   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6206 
       (หัวหน้างานแผนและงบประมาณ) 
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ตวับ่งช้ีที ่1.2.1 :   ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์  (สมศ.16.1) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน : 

 1. มีการกาํหนดกลยทุธและแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ
และวตัถุประสงคข์องสถาบนั  โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้น

สมบูรณ์   
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ไม่ตํ่า

กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 4. ผลการดาํเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม   
 5. ไดรั้บการยกยอ่งในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์   

 

เกณฑ์ การประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบติั  

1 ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

2 ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

3 ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

4 ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. มกีารกาํหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิและวัตถุประสงค์

ของสถาบัน  โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 มหาวิทยาลยัฯ มีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร งกาํหนดกลยทุธ์ไว ้ 9 กลยทุธ์ โดยสอดคลอ้งกบั ปรัชญา ปณิธาน 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ ซ่ึงปรากฏในแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (กนผ. 
1.2.1-1-01) 

1.2 จากการประชุมอธิการบดีกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ ง 9 แห่ง เ ม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2553 ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ กาํหนดตวับ่งช้ีแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
และมหาวิทยาลยัไดน้าํเสนออตัลกัษณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัฯ ต่อสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงไดมี้มติ อนุมติั และมอบเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุม คร้ัง
ท่ี 7/2553 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2553(กนผ. 1.2.1-1-02)โดยอตัลกัษณ์ของบณัฑิตมหาวทิยาลยัคือ   

1. บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands – on) 
2. ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
3. สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 

 

2. มกีารสร้างระบบการมส่ีวนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทีก่าํหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   
 มหาวิทยาลยัฯ มีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

2.1 เปิดโอกาสให ้นกัศึกษา และบุคลากร ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ ดงัน้ี 
2.1.1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนกลยทุธมหาวิทยาลยัดว้ยการจดัโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 

การทบทวนกลยุทธ์ กาํหนดตัวช้ีวดั และกาํหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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2.1.2 นกัศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรม/โครงการ ของมหาวทิยาลยัฯ เช่น  
o โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐน์วตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (กนผ. 1.2.1-2-02) 
o โครงการจดัแสดงผลงานนกัศึกษาดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ (กนผ. 1.2.1-2-03) 
o โครงการจดันิทรรศการผลิตภณัฑอ์าหารจากมะพร้าวฯ (กนผ. 1.2.1-2-04) 
o โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา 9 มทร.       

(กนผ. 1.2.1-2-05) 
o โครงการอบรมผูน้าํนกัศึกษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง         

(กนผ. 1.2.1-2-06) 
o การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (กนผ. 1.2.1-2-07) 
o หลกัสูตรทุกหลกัสูตรเนน้การเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติัโดยใหมี้วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพในหลกัสูตร      

(กนผ. 1.2.1-2-08) 
2.1.3 นกัศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอ้เสนอแนะ  เช่น 

o ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (กนผ. 1.2.1-2-09) 
o ประเมินหลกัสูตรท่ีเปิดสอน (กนผ. 1.2.1-2-10) 

2.1.4 นกัศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง การดาํเนินงาน/กิจกรรม ของมหาวทิยาลยั ผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น วทิยคุล่ืนมหาวทิยาลยั , จดหมายข่าว , จุลสาร , รายงานประจาํปี , E-Mail , Website , Webboard , 
Facebook , ของมหาวทิยาลยั ฯลฯ  

3. ผลการประเมนิความเห็นของบุคลากรเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานของสถาบันทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ ไม่ตํา่กว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

 มหาวิทยาลยัฯ มีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
3.1 จากการสาํรวจความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของมหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ พบวา่

บุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 จากคะแนนเตม็ 5(กนผ. 1.2.1-3-01) 
4. ผลการดาํเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม   
 มหาวิทยาลยัฯ มีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

4.1 จากการส่งเสริมการดาํเนินงานตามอตัลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 
โดยผา่นการจดัโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ส่งผลใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ทั้งในดา้นความรู้ และดา้นอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในดา้นการเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพโดยใชท้กัษะทางดา้นเทคโนโลยี  ซ่ึงผล
จากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต / ผูป้ระกอบการ ในดา้น ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะ
งานความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงานและการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัฯ พบว่าโดยภาพรวม ผูใ้ชบ้ณัฑิต / ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการปฏิบติังานของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 คิดเป็น
ร้อยละ 79.40 จาํแนกเป็นดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงานมีค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นความรู้

ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงานมีค่าเฉล่ีย 3.84 และดา้นการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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- โครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือคนพิการ (กนผ. 1.2.1-4-02) 
- โครงการคืนคนดีสู่สังคม (กนผ. 1.2.1-4-03) 

5. ได้รับการยกย่องในระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาติในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัอตัลกัษณ์   
 มหาวิทยาลยัฯ มีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

5.1 จากการท่ีมหาวิทยาลยั ฯ สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ฯ และเปิดโอกาสใหค้ณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญจากอตั
ลกัษณ์ท่ีมหาวิทยาลยั ฯ กาํหนด ใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเกิดจากอตัลกัษณ์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ และเขา้
ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ และไดรั้บการยกยอ่งดงัประกาศเกียรติคุณ วฒิุบตัร ถว้ยรางวลั ดงัน้ี 
- ไดรั้บรางวลัจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายท่ีมีผลการปฏิบติังานดี
เยีย่ม เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553ซ่ึงเป็น 1 ใน 6 แห่งของหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลั จากคลินิกเทคโนโลยเีครือข่ายทัว่
ประเทศ จาํนวน 133 แห่ง (กนผ. 1.2.1-5-01) 

- ไดรั้บรางวลับุคคลดีเด่นท่ีสนบัสนุนคนพิการ เน่ืองในโอกาส “วนัคนพิการ” ประจาํปี 2553 จากกระทรวงพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ (กนผ. 1.2.1-5-02) 

- ไดรั้บรางวลัดีเด่น เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทตน้แบบอุตสาหกรรม จากงาน การแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 15 ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร  (กนผ. 1.2.1-5-03) 

- ผลงานต่าง ๆ ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการยากยอ่ง และ/หรือ ประกาศเกียรติคุณ และ/หรือถว้ยรางวลั (กนผ. 1.2.1-5-04)
เช่น รางวลัชนะเลิศอนัดบั 3 ในการแข่งขนั World RoboCup Rescue 2011 ISTANBUL-TURKEY ฯลฯ 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือนงปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือนงปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย  เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย 

3 3ขอ้ 3 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 
 

รายการหลกัฐาน(ใส่รหัสเอกสาร) 
(กนผ. 1.2.1-1-01 -
กนผ. 1.2.1-1-02)

1.  มีการกาํหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ
และวัตถุประสงค์ของสถาบัน  โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
กนผ. 1.2.1-1-01 - แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร 
กนผ. 1.2.1-1-02 - มติการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัตวั

บ่งช้ีแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 (กนผ. 1.1-1-04 ,
กนผ. 1.2.1-2-01 
-กนผ. 1.2.1-2-
10) 

2.  มกีารสร้างระบบการมส่ีวนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทีก่าํหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์   
กนผ. 1.1-1-04 - หนงัสือกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี ศธ. 

0581.16/192 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2553 เร่ือง ขออนุมติัดาํเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ การทบทวนกลยทุธ์ กาํหนดตวัช้ีวดั และกาํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จ ตาม
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กนผ. 1.2.1-2-01 - บนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ประจาํปี พ.ศ.2553 – 2554 
กนผ. 1.2.1-2-02 - โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐน์วตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (กนผ. 1.2.1-2-02) 
กนผ. 1.2.1-2-03 - โครงการจดัแสดงผลงานนกัศึกษาดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ (กนผ. 

1.2.1-2-03) 
กนผ. 1.2.1-2-04 - โครงการจดันิทรรศการผลิตภณัฑอ์าหารจากมะพร้าวฯ (กนผ. 1.2.1-2-04) 
กนผ. 1.2.1-2-05 - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 9 มทร.  
กนผ. 1.2.1-2-06 - โครงการอบรมผูน้าํนกัศึกษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าใน

ตนเอง    
กนผ. 1.2.1-2-07 - การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
กนผ. 1.2.1-2-08 - หลกัสูตรทุกหลกัสูตรเนน้การเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติัโดยใหมี้วชิาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพในหลกัสูตร       
กนผ. 1.2.1-2-09 - ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  
กนผ. 1.2.1-2-10 - ประเมินหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  

(กนผ. 1.2.1-3-01) 3.  ผลการประเมนิความเห็นของบุคลากรเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของสถาบันทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ ไม่ตํา่
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
กนผ. 1.2.1-3-01 - ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของมหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัอตั

ลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
(กนผ. 1.2.1-4-01 -
กนผ. 1.2.1-4-03)

4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม   
กนผ. 1.2.1-4-01 - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงาน ต่อการปฏิบติังานของ

บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 
กนผ. 1.2.1-4-02 - เอกสารการส่งมอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือ โครงการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลือ

คนพิการ 
กนผ. 1.2.1-4-03 - รายงานผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

(กนผ. 1.2.1-5-01 -
กนผ. 1.2.1-5-04)

5.  ได้รับการยกย่องในระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาตใินประเดน็ทีเ่กีย่วกบัอตัลกัษณ์   
กนผ. 1.2.1-5-01 - รางวลัคลินิกเทคโนโลยเีครือข่ายท่ีมีผลปฏิบติังานระดบัดีเยีย่ม จากกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
กนผ. 1.2.1-5-02 - รางวลับุคคลดีเด่นท่ีสนบัสนุนคนพิการ เน่ืองในโอกาส “วนัคนพิการ” ประจาํปี 2553 

จากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
กนผ. 1.2.1-5-03 - รางวลัดีเด่น เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทตน้แบบอุตสาหกรรม จากงาน การแสดงศิลปะ

เคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ คร้ังท่ี 15 ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
กนผ. 1.2.1-5-04 - ผลงานต่าง ๆ ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการยากยอ่ง และ/หรือ ประกาศเกียรติคุณ และ/หรือถว้ย

รางวลั 
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จุดแขง็ 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบักิจกรรม/การดาํเนินงานตามอตัลกัษณ์ของบณัฑิต 
2. มีผลการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์จนไดรั้บการยกยอ่งในระดบัประเทศ 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษแก่บุคลากรและนกัศึกษาเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการ

นาํเสนอผลงานระดบัมหาวทิยาลยั 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
-รองอธิการบดีดา้น
วางแผนฯ 
-รองอธิการบดีดา้นวจิยัฯ 
-กองนโยบายและแผน 
- สถาบนัวจิยั 

ดาํเนินการในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2554 

แผนพฒันา 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุน บุคลากรและนกัศึกษา ให้

พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพ่ือรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

ดาํเนินการในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :    รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดด้ีานวางแผนและพฒันาคุณภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดด้ีานวจิัยและบริการวชิาการ) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางจุฬาภรณ์ ตนัตปิระสงค์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
     (ผู้อาํนวยการกองนโยบายและแผน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099  
  (ผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพฒันา) 
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ตวับ งช้ีท่ี 1.2.2  :   ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2) 
 

สูตรการคาํนวณ:  
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

 ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
ผลการดาํเนินการ  

จากการรายงานผลการศึกษา พ.ศ.2552 คณะครุศาสตร์มีผูส้าํเร็จการศึกษาประจาํปริญญาตรี 275 คน มีจาํนวนของ
ผูต้อบแบบสาํรวจ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ของผูส้าํเร็จการศึกษาพบวา่มีค่าเฉล่ีย 

 
ประเดน็ x  SD. ระดบัความคิดเห็น 

1.ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงาน 3.80 0.556 มาก 
2.ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน 3.836 0.518 มาก 
3.ดา้นความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.18 0.527 มาก 

ในภาพรวม 3.94 0.480 มาก 
 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3.94 3.94 3.94 3.94 3..94 3.94 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.1.2.2-1-01 รายงานผลศึกษาความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตท่ีสาํเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา 25552 
 

จุดแข็ง 
- 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ผูต้อบแบบสาํรวจมีจาํนวนนอ้ย 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1.  จดัโครงการท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการนาํเสนอ
ผลงานในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

- งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนกัศึกษา 

 

 
ปีงบประมาณ 2555 

แผนพฒันา 
1. มีแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ   

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 

 
ปีงบประมาณ 2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :  นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายนิคม     ดษิฐคล ึ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานกจิกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3  :  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  (สมศ. 17) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการกาํหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั   
โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์   
 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความ  

เช่ียวชายเฉพาะของสถาบนั ไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
  4. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัและเกิดผลกระทบท่ีเกิด 

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. สถาบนัมีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกาํหนด  และไดรั้บการยอมรับใน 

ระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้

5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินการ  
1.  คณะไดก้าํหนดกลยุทธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั                     

โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั (คอ.1.3-(1)(2)-01) 
2.  คณะ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้น           

สมบรูณ์  และบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง   (คอ.1.3-(1)(2)-01) 
3.   มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบนัอุดมศึกษาโดยอยูใ่นระดบัดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (คอ.1.3-2-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.1.3-(1)(2)-01 แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
คอ.1.2-2-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
จุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการกาํหนดกลยทุธ์การปฏิบติังาน ไดส้ร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและ
บุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์  
  
จุดทีค่วรพฒันา 

2. ควรพฒันาผลการดาํเนินงานบรรลุให้บรรลุตามจุดเด่นของคณะ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
และไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จัดทําโครงการ เผยแพร่ จุด เ ด่นหรือความ

เช่ียวชาญของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ   
สังคม 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานแผนและ
งบประมาณ 

 
ปีงบประมาณ 2554 

แผนพฒันา 
1. มีแผนพฒันาบุคลากร และกระบวนการเรียน   

การสอนและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 

 
ปีงบประมาณ 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
       (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางผุสด ี    อิม่ตา   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6206 
       (หัวหน้างานแผนและงบประมาณ) 
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ตวับ่งช้ีที ่1.4.1  :  ระบบกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. มีระบบและกลไกในการดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
 2. มีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
 3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัของ WIL  เป็นแนวทางในการพฒันา 
 4. มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานในกิจกรรมท่ีดาํเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง 
 5. มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการดาํเนินการจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่ง 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการ 1 ขอ้ ดาํเนินการ 2 ขอ้ ดาํเนินการ 3 ขอ้ ดาํเนินการ 4 ขอ้ ดาํเนินการ 5 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการโดยมี

อาจารยศุ์ภชยั  หอวมิานพร เป็นผูป้ฏิบติังานอนุรักษพ์ลงังานของบริษทัไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จาํกดั (คอ 1.3.1-2-01) 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีหลกัสูตรแผนการเรียนโดยใหน้กัศึกษาไปสอนในสถานศึกษาจริง  จาํนวน 1 ปี  

ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รวมทั้งมีแผนการเรียนเพ่ือให้นกัศึกษาไป
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง  (คอ 1.3.1-3-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานในกิจกรรมท่ีดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ

และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 จากอาจารย์

นิเทศน์และสถานประกอบการ (คอ 1.3.1-4-01)  
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

85

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 1.3.1-1-01 คู่มือฝึกสอนและฝึกงาน,  ปฏิทินการฝึกสอนและฝึกงาน, คาํสั่งคณะกรรมการ,  หนังสือขอความ

อนุเคราะห์รับนกัศึกษาฝึกสอนและฝึกงาน, หนงัสือส่งตวัฝึกสอนและฝึกงาน 
คอ 1.3.1-2-01 
 

แบบรายงานการเขา้ปฏิบติังานโครงการอนุรักษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและ

อาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ 
คอ 1.3.1-3-01 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า, วศิวกรรมเคร่ือกล, วศิกวรรมโยธา 

แผนการเรียนในสาขาวชิาต่าง ๆ  
คอ 1.3.1-4-01 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1 และฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2  
 

จุดแข็ง 
1. หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการฝึกทกัษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้เป็นท่ีตอ้งการและยอมรับของ

ภาครัฐและเอกชน 
2. มีการพฒันาระบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจริงในสภาวะการณ์ปัจจุบนั 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. จาํนวนอาจารยท่ี์มีประสบการณ์จริงยงัมีนอ้ย 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัประชุมคณะกรรมผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือวางแนวทางหรือ
มาตรการในการพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์

ตามอตัลกัษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานทะเบียน 

 
- คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

-งานสหกิจศึกษา 

 
ปีการศึกษา 2554 

 

แผนพฒันา 
1. โครงการความร่วมมือแลกเปล่ียนบุคลากรให้มี

ประสบกรณ์ตรง 

 
ปีงบประมาณ 2555-2556 

100,000 บาท 
 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางวนัด ี    แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
       (หัวหน้างานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4.2   :  กระบวนการจดัการเรียนการสอนใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology Based Education - Training) 

                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. กระบวนการเรียนการสอนใหค้วามสาํคญักบั Technology Based และฝึกทกัษะในการทาํงาน 
 2. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวชิาชีพ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. นกัศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น Technology Based กบัชุมชน สังคมภายใตก้ารให้คาํแนะนาํของ

อาจารยผ์ูส้อน 
 4. นกัศึกษาใชห้ลกั Technology Based ในงานวจิยั โครงงาน กรณีศึกษา 
 5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีได้ดาํเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้

นกัศึกษามีการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะวชิาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการ 1 ขอ้ ดาํเนินการ 2 ขอ้ ดาํเนินการ 3 ขอ้ ดาํเนินการ 4 ขอ้ ดาํเนินการ 5 ขอ้ 

 

ผลการดาํเนินการ  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ความสําคญักบั Technology Based และ         

ฝึกทกัษะในการทาํงานโดยใชร้ะบบ E-Learning , วดีีโอส่ือการสอน  และการศึกษาทางไกล (คอ 1.3.2-1-01) 
2. นักศึกษาสามารถนาํความรู้ ท่ีไดจ้ากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในวิชาโครงการ ภายใตก้ารให้คาํแนะนาํของ

อาจารยผ์ูส้อน (คอ 1.3.2-2-01) 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ Technology Based กบัชุมชน สังคมภายใตก้ารให ้

คาํแนะนาํของอาจารยผ์ูส้อน  (คอ 1.3.2-3-01) 
4. นกัศึกษาสามารถคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลโดยใชฐ้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ในรายวชิาโครงงาน และอ่ืน ๆ (คอ 1.3.2-4-01) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ. 1.3.2-1-01 ทะเบียนรายวิชาท่ีใชส่ื้อการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน  
คอ. 1.3.2-2-01 บนัทึกขอแจง้รายละเอียดช่ือโครงการของนกัศึกษา 
คอ. 1.3.2-3-01 เล่มปริญญานิพนธ์  เร่ืองชุดฝึกการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงาน (สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า) 
คอ. 1.3.2-4-01 เล่มปริญญานิพนธ์ท่ีมีการศึกษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน (บรรณานุกรม) 
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จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการทาํงานจริง 
2. มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง  E-Learning , วดีีโอส่ือการสอน  และการศึกษาทางไกล 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ขาดการติดตามและประเมินผลกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ประชุมคณาจารยใ์ห้จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

เทคโนโลยเีป็นฐาน 
2. ส่ งคณาจ า รย์ เ ข้ า ร่ วมประ ชุมสั มมนาก าร ใช้

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  
3. จัดทําแผนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนด้าน 

Technology Based 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานทะเบียน 

 
 
 
 

 
- ฝ่ายวิชาการ 

 
ปีการศึกษา 2554 

 
ปีการศึกษา 2554-2555 

 
ปีการศึกษา 2554-2555 

แผนพฒันา 
1. จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 
ปีการศึกษา 2555 

80,000 บาท 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
       (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางวนัด ี    แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
       (หัวหน้างานทะเบียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

88

ตัวบ่งช้ีที ่1.4.3   :   มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) ใหก้บันกัศึกษา 

                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. มีระบบและกลไกในการพฒันาแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีการนาํสู่การปฏิบติัและมี
ผลลพัธ์ชดัเจน 

 2. มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวชิาชีพ 
 3. มีการจดัสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญดา้นวชิาชีพตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้
 4. มีการจดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวชิาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม 
 5. มีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการ 1 ขอ้ ดาํเนินการ 2 ขอ้ ดาํเนินการ 3 ขอ้ ดาํเนินการ 4 ขอ้ ดาํเนินการ 5 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีระบบกลไกในการพฒันาแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพครูเพ่ือให้

นกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ในสถานศึกษาจริง  และมีการส่งนักศึกษาออก
ฝึกงานจริง  ตามหลกัสูตรแผนการเรียนท่ีกาํหนด (คอ 1.3.3-1-01) 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพให้กบันักศึกษาโดยส่งนักศึกษาไป
ฝึกสอน หรือฝึกงาน  (คอ 1.3.3-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญดา้นวชิาชีพตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
โดยนกัศึกษาไดรั้บทุนอุดหนุนโครงการครูสหกิจ จาํนวน 4  คน  (คอ 1.3.3-3-01) , (คอ 1.3.3-3-02) 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีโครงการออกค่ายอาสาเพ่ือซ่อมแซมบาํรุงอาคารเรียน และสนามเดก็เล่น ใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีดี “โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง” (คอ 1.3.3-4-01)  

5. มีการประเมินติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 และมีรายงาน     
ผลการดาํเนินงานการจดักิจกรรม “โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง” (คอ 1.3.3-5-01) , (คอ 1.3.3-5-02) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 1.3.3-1-01 คู่มือการฝึกสอน และคู่มือการฝึกงาน   ปฏิทินการฝึกสอน   ปฏิทินการฝึกงาน 
คอ 1.3.3-2-01 แผนดาํเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  และแผนฝึกงาน 
คอ 1.3.3-3-01 บนัทึกส่งขอ้มูลนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการครูสหกิจ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
คอ 1.3.3-3-02 บนัทึกงบประมาณโครงการครูสหกิจ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
คอ 1.3.3-4-01 สรุปผลการดาํเนินการ  “โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง” 
คอ 1.3.3-5-01 สรุปประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2 
คอ 1.3.3-5-02 สรุปประเมินผลการดาํเนินการ “โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง” 

 
จุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บความนิยมและเช่ือถือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีการผลิตบณัฑิต เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

-   ไม่มี 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. มีการจัดโครงการระดมความคิดเห็นและมีการจัด
โครงการพฒันาความเช่ียวชาญในวชิาชีพครู 

 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานทะเบียน 

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพฒันา 
1. พานกัศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการจริง 

 
ปีการศึกษา 2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางวนัด ี    แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (หัวหน้างานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  :  ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ จุดเนน้ รวมทั้ง  

 วตัถุประสงคเ์ฉพาะตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-53 ตวัช้ีวดั 3.1-3.4) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 
ตารางและสูตรคํานวณ  : 

ตวัช้ีวดั (i) นํ้าหนกั(wi) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

คะแนนท่ี

ได ้(SMi) 

คะแนนเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั 
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 

KPISM  1 W1      SM1 (W1 x SM1) 
KPISM  2 W2      SM2 (W2 x SM2) 

. .      . . 

. .      . . 
KPISM  i Wi      SMi (Wi x SMi) 

 ∑Wi = 1   ∑ (Wi x SMi) 
 

การบรรลุเป้าหมายท่ีสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้ งวตัถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

สถาบนัอุดมศึกษา เท่ากบั 
 
 

         หรือ  
 
 
 
โดยที่ 
W หมายถึง  นํ้าหนกัของตวัช้ีวดั (จาํนวน 4 ตวัช้ีวดั นํ้าหนกัร้อยละ 2.5 ในแต่ละตวัช้ีวดั) 
SM หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการเทียบร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดัท่ีเกิดข้ึนจริง 

กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
i หมายถึง  ลาํดบัท่ีของตวัช้ีวดั i = 1, 2,…, n 
 
เกณฑ�การให�คะแนน : 

ช�วงปรับเกณฑ�การให�คะแนน +/- 1 ต�อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑ�การให�คะแนน ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 ∑ (Wi x SMi) = 1 
2 ∑ (Wi x SMi) = 2 
3 ∑ (Wi x SMi) = 3 
4 ∑ (Wi x SMi) = 4 
5 ∑ (Wi x SMi) = 5 

ตามท่ีคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและ

ประเมินผลเจรจากาํหนดกบั

สถาบนัอุดมศึกษาดงัปรากฎในคาํรับรอง

การปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + … + (Wi x SMi) 

W1 + W2 + ... + Wi 

 (Wi x SMi) 

∑Wi 
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ผลการดาํเนินการ  
ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในรอบ 12  เดือน (1 ตค. 2552 – 30 กย. 2553) 
1. จดัทาํแผนสัมมนาผูน้าํนกัศึกษาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. ดาํเนินการสัมมนาตามแผนท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
3. นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพนกัศึกษา” 
4. นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมกบัโครงการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมลคลพระ

นครในโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมงานประกนัคุณภาพ  เร่ือง  ระบบกลไกดา้นการประกนัคุณภาพ
สาํหรับนกัศึกษา” 

5. นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมกบัโครงการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครในโครงการ “สัมมนาคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานองค์การและสโมสรนักศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร” 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีแผนการดาํเนินงานในการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปสร้างและหรือพฒันาอาชีพ
ในชุมชน 1 อาชีพ ท่ีผา่นการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั คือ อาชีพช่างยนต ์จากผลการดาํเนินการโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการการบาํรุงรักษารถยนตเ์พ่ือการประหยดัพลงังานและการใชง้านอยา่งปลอดภยั 
แผนการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพแก่สังคม จาํนวน  5 โครงการ ไดแ้ก่   

1. โครงการอบรมแก่ชุมชนเร่ือง  การถ่ายภาพน่ิงเพ่ือการนาํเสนอผลงานวชิาการ 
2. โครงการอบรมอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นเยาว ์ รุ่นท่ี 3 
3. โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Power Point 
4. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบีติการการบาํรุงรักษารถยนตเ์พ่ือการประหยดัพลงังานและการใชง้านอยา่งปลอดภยั 
5. โครงการอบรมเร่ือง  การสอนตามแนวใหม่ 

 ในปีงบประมาณ 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ  โครงการพฒันาการจดัการศึกษา
ตามยทุธศาสตร์  การพฒันา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.1.4-01 แผนการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คอ.1.4-02 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานโครงการประกนัคุณภาพ 
คอ.1.4-03 รายงานผลการดาํเนินโครงการ “อลรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพ นกัศึกษา” 
คอ.1.4-04 รายงานผลการดาํเนินโครงการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในโครงการ “อบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมงานประกนัคุณภาพ เร่ือง ระบบกลไก ดา้นการประกนัคุณภาพสาํหรับนกัศึกษา” 
คอ.1.4-05 รายงานผลการดาํเนินโครงการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในโครงการ “สัมมนาคณาจารย์

และเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานองคก์ารและสโมสรนกัศึกษาเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คอ.1.4-06 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบติัการการบาํรุงรักษารถยนตเ์พ่ือการประหยดั

พลงังานและการใชง้านอยา่งปลอดภยั 
คอ.1.4-07 หนังสือจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ. 0581.15/4661 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2552  

เร่ือง  แจง้การจดัสรรเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2553 
คอ.1.4-08 รายงานผลโครงการอบรมแก่ชุมชน  เร่ือง  การถ่ายภาพน่ิงเพ่ือการนาํเสนอผลงานวชิาการ 
คอ.1.4-09 รายงานผลโครงการอบรมอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นเยาว ์ รุ่นท่ี 3 
คอ.1.4-10 รายงานผลโครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Power Point 
คอ.1.4-11 รายงานผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการบาํรุงรักษารถยนตเ์พ่ือการประหยดัพลงังานและการใชง้านอยา่งปลอดภยั 
คอ.1.4-12 รายงานผลโครงการอบรม  เร่ือง การสอนตามแนวใหม่ 
 

จุดแข็ง 
1. อาจารยแ์ละนกัศึกษาของคณะใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมอบรมและมีส่วนในการประกนัคุณภาพ 
2. อาจารยแ์ละนกัศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมใหค้วามร่วมมือในการส่งตวันกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมของ

มหาวทิยาลยั 
3. มีการปฏิบติัตามแผนการดาํเนินงานของคณะฯ 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1.  ผูป้ฏิบติังานขาดความเขา้ใจในการเกบ็หลกัฐาน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะฯ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานแผนและ
งบประมาณ 

 
ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. โครงการพฒันาบุคลากร 

 
ปีการศึกษา 2554 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
       (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางผุสด ี    อิม่ตา   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6206 
 (หัวหน้างานแผนและงบประมาณ) 
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องค์ประกอบที ่2  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 :   ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ. 2.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 14) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี: กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน:  

 1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

 3. ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด       
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ  

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4  

 6.  มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิชาชีพของหลกัสูตร มากกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค 1 และ ค 2) 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการครบ  
5 ขอ้ ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. คณะมีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรโดยมีคู่มือขั้นตอนดงัเอกสารแนวทาง

ปฏิบติัการนาํเสนอหลกัสูตร (คอ.2.1-1-01)  และการเปิดหลกัสูตร (คอ.2.1-(1)(2)-02) ตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  

2. คณะมีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด ดงัเอกสารการปิดหลกัสูตร (คอ.2.1-(1)(2)-02) 
3. คณะมีหลกัสูตรมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 

- สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (คอ.2.1-3-01) 
- สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (คอ.2.1-3-02) 
- สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (คอ.2.1-3-03) 
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4. คณะมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรฯ (คอ.2.1-4-01), (คอ.2.1-(4)(5)-02) 

5. คณะมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4 (คอ.2.1-(4)(5)-02) 

6. คณะมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วิชาชีพของหลกัสูตร มากกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค 1 และ ค 2) 
(คอ.2.1-6-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 4 4 6 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.1-1-01 แนวทางปฏิบติัการนาํเสนอหลกัสูตร 
คอ.2.1-(1)(2)-02 แนวทางปฏิบติัการขอเปิด-ปิดหลกัสูตร 
คอ.2.1-3-01 หนงัสือหลกัสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
คอ.2.1-3-02 หนงัสือหลกัสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
คอ.2.1-3-03 หนงัสือหลกัสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
คอ.2.1-4-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
คอ.2.1-(4)(5)-02 รายงานการประชุม 
คอ.2.1-6-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา,โรงเรียนชํานิเทคโนโลยี,โรงเรียน

เทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) 

 
จุดแข็ง 

1. คณะสร้างระบบและกลไกตามแนวทางปฏิบติัการใชห้ลกัสูตร 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. พฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใหค้รบทุกหลกัสูตร 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลาการสายวิชาการในการ

บริหารจดัการหลกัสูตร 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานหลกัสูตร 

60,0000 บาท 
ปีงบประมาณ 2556 

 

แผนพฒันา 
1. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรตามยทุธศาสตร์การศึกษาชาติ 

 

80,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2556 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :   นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6104 
       (หัวหน้างานหลกัสูตร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  :   อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจยันาํเขา้ 
สูตรการคํานวณ :  

1.  คาํนวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  = 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

X 100 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หรือ 

1. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา = ร้อยละของอาจารย์
ประจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบดว้ย ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกในปีก่อนหนา้ปีท่ีประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีคาํนวณไดใ้น
ขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนท่ีได ้  = 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

X  5 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 
เกณฑ์การประเมนิ  :  เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ข  และ  ค2 

1)  ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2)  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีกาํหนดให้เป็น  

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
 
ผลการดาํเนินการ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาํแหน่งอาจารย ์ วฒิุปริญญาตรี 10 คน 
ปริญญาโท 15 คน ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ วฒิุปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 10 คน วฒิุปริญญาโท 1 คน พนักงาน
มหาวทิยาลยั ตาํแหน่งอาจารย ์ วฒิุปริญญาโท 7 คน พนักงานราชการ ตาํแหน่งอาจารย ์ วฒิุปริญญาตรี 2 คน อาจารย์ประจํา
หลกัสูตรปริญญาโท 1 คน 
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ตารางที่ 2.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 5 5 5 
ตวัหาร จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 50 50 50 

-  จาํนวนอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง 43 43 43 
-  จาํนวนอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ 7 7 7 

ผล ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 10 10 10 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 10 1.67 10 1.67 10 1.67 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.2-01 ทะเบียนประวติับุคลากร 
คอ.2.2-02 รายช่ืออาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
คอ.2.2-03 รายช่ืออาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 
จุดแข็ง 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในคณะฯ ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. สร้างแรงจูงใจใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 
 

 
ปีการศึกษา 2554-2556 

แผนพฒันา 
1. สร้างแรงจูงใจใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ 

 
ปีการศึกษา 2554-2556 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
         (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
         (หัวหน้างานบุคลากร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 :   อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  (สกอ. 2.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ปัจจยันาํเขา้  
สูตรการคํานวณ : 

1.  คาํนวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการ 
= 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนท่ีได ้ = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 
เกณฑ์การประเมนิ  :  เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนั          
ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยร์องศาสตราจารย ์ และ

ศาสตราจารยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =ร้อยละ 12 ข้ึนไป 
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผูด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตร์จารย ์จาํนวน 2 คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จาํนวน 14  คน  อาจารย ์จาํนวน  34  คน  จากจาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 50 คน 
 
ตารางที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 16 16 16 
ตวัหาร จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 50 50 50 

-  จาํนวนอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง 43 43 43 
-  จาํนวนอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ 7 7 7 

ผล ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 32 32 32 
 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
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ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   30 32 2.67 32 2.67 32 2.67 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.3-01 ทาํเนียบบุคลากร 
คอ.2.3-02 คาํสั่งแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
 
จุดแข็ง 

1. สนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํผลงานทางวชิาการ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.  จดัอบรมวชิาการและขั้นตอนการทาํผลงานทางวชิาการ เพ่ือพฒันาผลงานทางวชิาการ 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมการทาํผลงานทางวชิาการใหม้ากข้ึน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 
 

 
ปีการศึกษา 2554-2556 

แผนพฒันา 
1. จดัอบรมวิชาการและขั้นตอนการทาํผลงานทาง

วชิาการ 

 
ปีการศึกษา 2554-2556 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
         (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางมลนิดา  รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
         (หัวหน้างานบุคลากร) 
         
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

101

ตัวบ่งช้ีที ่2.4  :   ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  (สกอ. 2.4)  

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้ งดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมีแผน        
การบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด 
 3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและกาํลงัใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้น

การจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5. มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 
 6.  มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
 7.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร  

สายสนบัสนุน 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

7 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินการ  
ในปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน กสก. คือ 
1. มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจดัทาํแผนกรอบอตัรากาํลงั (คอ.2.4-1-01)   
2. จดัทาํแผนกลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากร และโครงการพฒันาบุคลากรตั้งแต่ปี 2553-2554 และแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี 2553 ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกระดบั (คอ.2.4-2-01) 
3. มีสวสัดิภาพการเสริมสร้างสุขภาพ (คอ.2.4-3-01) และการจดัสรรเงินรางวลัโบนสั (คอ.2.4-3-02) 
4. มีการติดตามการฝึกอบรมหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมความรู้และทกัษะการปฏิบติังานประเมินผล

สัมฤทธ์ิของการอบรมหรือการพฒันาสามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการปฏิบติังาน (คอ.2.4-4-01) 
5. มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั (คอ.2.4-5-01 ,  คอ.2.4-5-02 ,   

คอ.2.5-1-03) 
6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (คอ.2.4-

6-01) 
7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร  สาย

สนบัสนุน โดยการกาํหนดไวใ้นแผนบริหารปีงบประมาณ 2554 และจดัให้มีการปรับปรุงการดาํเนินการและ
การติดตามผล (คอ.2.4-7-01, คอ.2.4-7-02, คอ.2.4-7-03) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 7 5 7 5 7 5 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.4-1-01 แผนกรอบอตัรากาํลงัปี 2551 ศธ 0581.17/53 ลว.18 มิ.ย.51 เร่ือง แต่งตั้งให้บุคลากรดาํรงตาํแหน่งตาม

กรอบอตัรากาํลงับุคลากรสายสนบัสนุน (ปีงบประมาณ 2551-2554) 
คอ.2.4-2-01 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 
คอ.2.4-3-01 รายช่ือผูต้รวจสุขภาพ 
คอ.2.4-3-02 การใหล้กูจา้งชัว่คราวไดรั้บเงินรางวลัประจาํปี 
คอ.2.4-4-01 โครงการพฒันาบุคลากร/แบบรายงานการไปอบรม 
คอ.2.4-5-01 คู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพ 
คอ.2.4-5-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2549 
คอ.2.4-5-03 คาํสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพประจาํคณะ ปี 2553 
คอ.2.4-6-01 รายงานและประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพฒันา  

คอ.2.4-7-01  โครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ 2555 (ปีกการศึกษา 2554) 
คอ.2.4-7-02    โครงการการเรียนการสอนบนเวบ็ (Web – based Learning) 
คอ.2.4-7-03    โครงการจดัการความรู้กบัระบบบริหารงานประกนัคุณภาพภายใน 
คอ.2.4-7-04    โครงการพฒันาเครือข่ายดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
จุดแข็ง 

1. มีแผนพฒันาบุคลากร ครอบคลุมการพฒันาใหก้บับุคลากรทุกระดบัเพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
2. มีการจดัสรรเงินรางวลัประจาํปีใหล้กูจา้งชัว่คราวทุกตาํแหน่ง 
3. มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ขาดการประเมินผลเพ่ือวดัความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรมีแต่การประเมินความพึงพอในในการเขา้ร่วม

โครงการพฒันาบุคลากร 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1.   จดัโครงการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการสอน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 
 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

แผนพฒันา 
1. จดัทาํแบบประเมินเพ่ือท่ีจะไดน้าํผลจากการประเมิน

มาปรับปรุงในการบริหารและพฒันา 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
         (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
         (หัวหน้างานบุคลากร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5 :  หอ้งสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  (สกอ. 2.5)  

             
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจยันาํเขา้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกวา่ 8 FTES ต่อเคร่ือง 
 2. มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่

นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษาอย่างน้อยในดา้น

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4. มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง

ประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 - 5 ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 7.  มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพท่ีสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

7 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัรา 7.54  FTES  ต่อเคร่ือง  
-  จาํนวน FTES ภาคเรียนท่ี 2/2553  =  980.15 จากสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (คอ.2.5-1-01)              
-      จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนกัศึกษา 130 เคร่ือง (คอ. 2.5-1-02) 

2. มีบริการห้องสุมดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่
นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 

- มีหอ้งสมุดเทเวศร์ และศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเทเวศร์ (คอ. 2.5-2-01) 
- รายวชิาสารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ เปิดสอนนกัศึกษาทุกหลกัสูตร (คอ. 2.5-2-02) 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษาอย่างน้อยในเร่ือง

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกา และจุดเช่ือต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย โดย 
- มีครุภณัฑร์ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตพื้นท่ีโชติเวชและเทเวศร์ (คอ. 2.5-3-01) 
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (คอ. 2.5-3-02) 
- ภาพหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ และหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (คอ. 2.5-3-03) 
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4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีหอ้งพยาบาล หอ้งอาหาร สนามกีฬา 

- ระบบการสมคัรเรียนออนไลน์ (คอ. 2.5-4-01) 
- ระบบงานทะเบียนนกัศึกษาออนไลน์ (คอ. 2.5-4-02) 
- หอ้งพยาบาล หอ้งอาหาร สนามกีฬา (คอ. 2.5-4-03) 

5. มีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภยั 
- ระบบรักษาความปลอดภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั (คอ. 2.5-5-01) 
- ระบบประปา (รูปป๊ัมนํ้า,มิเตอร์นํ้า) (คอ. 2.5-5-02) 
- ระบบไฟฟ้า (รูปหมอ้แปลง, แผงไฟฟ้า, ตูเ้มนบอร์ด) (คอ. 2.5-5-03) 
- การบาํบดันํ้าเสียและขยะ (รูปท่อนํ้า ถงัเกบ็/บาํบดันํ้าเสีย, ถงัขยะ) (คอ. 2.5-5-04) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ 3.74 จากคะแนนเตม็ 5  แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ
ดา้นกายภาพแบบรวม (คอ. 2.5-6-01) 

7. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการดา้นกายภาพ 
- บนัทึกผลสาํรวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกายภาพ  (คอ. 2.5-7-01) 
- รายงานการประชุมการปรับปรุงกายภาพ (คอ. 2.5-7-02) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 7 5 7 5 7 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
 

คอ 2.5-1-01 ตารางแสดงค่า FTES  ในประจาํปีการศึกษา 2553 
คอ 2.5-1-02 รายการครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสาขาวชิา 
คอ 2.5-2-01 รูปถ่ายหอ้งสมุดและศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
คอ 2.5-2-02 รายวชิาสารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 
คอ 2.5-3-01 ร่าง ขอบเขตของงาน โครงการพฒันาการจดัการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
คอ 2.5-3-02 รูปถ่ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
คอ 2.5-3-03 รูปถ่ายภาพหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ และหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ 
คอ 2.5-4-01 อา้งอิงจากระบบรับสมคัรนกัศึกษาออนไลน์   http://admis.rmutp.ac.th 

คอ 2.5-4-02 อา้งอิงจากระบบงานทะเบียนนกัศึกษาออนไลน์  https://reg.rmutp.ac.th 

คอ 2.5-4-03 รูปถ่ายหอ้งพยาบาล  หอ้งอาหาร  สนามกีฬา 

 
 
 

http://admis.rmutp.ac.th/
https://reg.rmutp.ac.th/
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จุดแข็ง 
1. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. พ้ืนท่ีสาํหรับใหน้กัศึกษาไดเ้ล่นกีฬามีนอ้ย  และมีพ้ืนท่ีจาํกดั 
2. ดา้นหอ้งสมุดยงัมีหนงัสือไม่เพียงพอในการใหบ้ริการกบันกัศึกษา  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. แบบปร ะ เ มิ น คุณภ าพขอ งบ ริ ก า ร แ ล ะ ด้ า น

สาธารณูปโภคดา้นต่าง ๆ เพ่ือนาํมาปรับปรุงภายในหน่วยงาน
ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

2. ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของคณะให้

นกัศึกษาทราบ 
3. มีการสํารวจความต้องการแต่ละสาขาเพ่ือจัดซ้ือ

หนงัสือไวใ้ชใ้นหอ้งสมุด 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานทะเบียน 

 
ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 

แผนพฒันา 
1. สาํรวจและปรับปรุงพ้ืนท่ีอาํนวยความสะดวก 
2. รายงานผลการประเ มินและปรับปรุง พ้ืนท่ี ต่อ

คณะกรรมการทราบทุกปีการศึกษา 

 
1,500,000 บาท 

งบประมาณปี 2555 เป็นตน้ไป 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :    นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางวนัด ี    แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (หัวหน้างานทะเบียน)  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.6 :   ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6)  

                    
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั     

ทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั 
 4. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
 5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

 7.  มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้         
ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

7 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตรมีคู่มือ

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแจกใหก้บัคณาจารยทุ์กท่าน (คอ.2.6-1-01) 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (คอ.2.6-2-01) 
3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั     ทั้งใน

และนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั (คอ.2.6-3-01) 
4. คณะมีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร (คอ.2.6-4-01) 
5. คณะมีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

(คอ.2.6-5-01) 
6. คณะมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวชิาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (คอ.2.6-6-01) 
7. คณะมีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้         

ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา (คอ.2.6-7-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 7 5 7 5 7 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.6-1-01 คู่มือการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
คอ.2.6-2-01 โครงการสอน มคอ.3 
คอ.2.6-3-01 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
คอ.2.6-4-01 หนงัสือเชิญอาจารยพิ์เศษ 
คอ.2.6-5-01 สรุปงานวจิยัท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
คอ.2.6-5-02 สรุปงานวจิยัในชั้นเรียน 
คอ.2.6-6-01 ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
คอ.2.6-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ 

 
จุดแข็ง 

1. คณาจารยมี์แผนการสอนตามแบบ มคอ. 3 ทุกรายวชิา 
2. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวชิาและทุกภาคการศึกษา 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ใหมี้การนาํผลการประเมินมาพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการโดยนาํผลการประเมิน

มาเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

-ผูช่้วยคณบดี 
- งานหลกัสูตร 

ทุกภาคการศึกษา 

แผนพฒันา 
1. มีโครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองงานวจิยั 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6104 
         (หัวหน้างานหลกัสูตร)   
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ตัวบ่งช้ีที ่2.7 :   ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ. 2.7) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1.  มีการสํารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอย่างนอ้ยสําหรับทุก

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
 2.  มีการนาํผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดยสถาบนั 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะมีการสํารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งนอ้ยสําหรับทุก

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร  (คอ.2.7-1-01) 
2. คณะมีการนาํผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตมี

การประชุมหารือ  (คอ.2.7-2-01) 
3. คณะมีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต มีการวางแผนจดัหางบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
(คอ.2.7-3-01) 

4. คณะมีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม

วชิาการหรือนาํเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ (คอ.2.7-4-01) 
5. คณะมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย

มหาวทิยาลยั เช่น กิจกรรมไหวค้รู (คอ. 2.7-5-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.7-1-01 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
คอ.2-7-2-01 โครงการเตรียมความพร้อมทางดา้นการเรียนการสอน”หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)” 
คอ.2.7-3-01 งบประมาณ พ.ศ. 2553 
คอ.2.7-4-01 ผลงานทางวชิาการของนกัศึกษา 
คอ.2.7-5-01 โครงการพิธีไหวค้รูและกิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนในดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นงบประมาณ 
2. คณะส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นนโยบาย 3D ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนานาชาติ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นจริยธรรม คุณธรรม 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน 

2. มีการส่งเสริมในดา้นรางวลัให้แก่บณัฑิตท่ีไดรั้บการ

ชมเชยจากผูใ้ชบ้ณัฑิต เพ่ือเป็นตวัอยา่งใหน้กัศึกษารุ่นต่อไป 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานหลกัสูตร 

 

 
ปีการศึกษา 2554 - 2555 

แผนพฒันา 
1.   จดัโครงการอบรมใหก้บันกัศึกษาก่อนจบ
การศึกษาทุกปีและประสานความร่วมมือกนัระหวา่ง

มหาวทิยาลยัอ่ืน 

 
ปีการศึกษา 2554 – 2555 

 
 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6104 
         (หัวหน้างานหลกัสูตร)   
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ตัวบ งช้ีที ่2.8  :   ระดบัความสาํเร็จของการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา  (สกอ. 2.8) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1.  มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 

ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 
 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีกาํหนดในขอ้ 1 โดยระบุ  

ตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน 
 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 

ท่ีกาํหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 
 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาไดรั้บการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินการ  
ในปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดาํเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน จาํนวน 4 ขอ้ คือ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดก้าํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศึกษาโดยมีประกาศของ

คณะและในคู่มือนกัศึกษาใหม่ประจาํปี 2553  เพ่ือกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา (คอ 2.8-1-01) 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา โดย

มีการแจกคู่มือนกัศึกษาประจาํปีการศึกษา 2553 ให้แก่ ผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา  คณาจารย ์ นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ
อยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนัและมีรายงานโครงการปฐมนิเทศ (คอ 2.8-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมท่ีกาํหนด เช่น โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจาํปี 2553  กิจกรรมไหวค้รู ประจาํปีการศึกษา 2553 โครงการ
วนัสถาปนา  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ผูน้าํเขา้ร่วมกบัมหาวทิยาลยั) โครงการแห่เทียน  (คอ 2.8-3-01) 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา

ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ท่ีกาํหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 (คอ 2.8-4-01) 
5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  (คอ 2.8-4-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 2.8-1-01 คู่มือนกัศึกษาประจาํปีการศึกษา 2553 
คอ 2.8-2-01 ใบส่งมอบหนงัสือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและหน่วยงานต่างๆในคณะฯ รายงานโครงการปฐมนิเทศ 
คอ 2.8-3-01 โครงการต่างๆท่ีจดัข้ึนระหวา่ง ปีการศึกษา 2553 
คอ 2.8-4-01 สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการต่างๆประจาํปีการศึกษา 2553 
คอ 2.8-5-01 โครงการรักษภ์าษา คร้ังท่ี 4 เทิดพระเกียรติ 5 ธนัวามหาราช ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการส่งเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 
2. นกัศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะสโมสรนกัศึกษา เป็นตน้แบบการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แก่นกัศึกษาคณะ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ส่งเสริมการจดัโครงการและกิจกรรมท่ีสร้างเครือข่าย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งมหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึน  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดักิจกรรม/โครงการร่วมกบัคณะต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานพฒันาวนิยั 

คุณธรรมและจริยธรรม 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. สร้างเครือข่ายระหวา่งมหาวิทยาลยัในการจดักิจกรรม

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายชัยศร     โลกติสถาพร   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานพฒันาวนัิย คุณธรรมและจริยธรรม)  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.9 :  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ. 1) (ก.พ.ร. 53, 54 ตวัช้ีวดั 4.1.1)  

 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ  : 

 

 
จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 

หมายเหตุ   ไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจาํอยูแ่ลว้ ผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษา ผูอุ้ปสมบท  และผูท่ี้เกณฑท์หาร (หกัออกทั้งตวัตั้งและตวัหาร)  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
 

ผลการดาํเนินงาน (บรรยายเป็นขอ้ ๆ ) 
1. รวบรวมจาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา  2552 โดยหวัหนา้งานแนะแนว จาก

งานทะเบียน ฝ่ายวชิาการและวจิยั (คอ 2.9-01) 
2. ส่งขอ้มูลแบบสอบถามให้บัณฑิตเพ่ือกรอกแบบสอบถามโดยกรอกขอ้มูลผ่านเว็ปไชด์ www.job.rmutp.ac.th    

(คอ 2.9-02) 
3. งานแนะแนวของคณะฯประสานงานกบักองพฒันานักศึกษารวบรวมขอ้มูลติดตามและประเมินผลการกรอก

แบบสอบถามของบณัฑิต ในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ (คอ.2.9-03) 
 

ตารางที่ 2.9.1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 275 275 275 

ตวัตั้ง จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
171 171 171 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํ 157 157 157 
จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 7 7 7 
จาํนวนบณัฑิตท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา - - - 
จาํนวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ 7 7 7 

ตวัหาร จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 257 257 257 
ผล บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
66.54 66.54 66.54 

 

http://www.job.rmutp.ac.th/
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   60 66.54 3.33 66.54 3.33 66.54 3.33 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 2.9-01 ใบสรุปจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คอ 2.9-02 แบบสาํรวจความภาวการณ์มีงานทาํของบณัฑิต ประจาํปีการศึกษา 2552 
คอ.2.9-03 รูปเล่มรายงานสรุปผลการสาํรวจบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ 

 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการติดตามให้บณัฑิตเขา้มากรอกตอบแบบสอบถามในระบบภาวการณ์มีงานทาํของบณัฑิตโดยผ่านเวป็
ไซด ์www.job.mua.co.th  
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการจัดเก็บขอ้มูลบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละรุ่นโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม

สอบถาม 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมให้อาจารยท่ี์ปรึกษาของบณัฑิตในแต่ละรุ่น

ติดตามและบนัทึกขอ้มูลการติดต่อของบณัฑิต 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานแนะแนว 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา 

 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายมนตรี     บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
             (หัวหน้างานแนะแนว) 
 
 
 

http://www.job.mua.co.th/
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ตัวบ่งช้ีที ่2.10  :  คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ  : 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต  

 
จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
ผลการดาํเนินงาน (บรรยายเป็นขอ้ ๆ) 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 

 
ตารางที่ 2.10.1 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ   

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต    
ตวัหาร จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด    
ผล คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3       
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
  

  
  

 

จุดแข็ง 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. .................................................................................... 
2. ................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานหลกัสูตร 

 

แผนพฒันา 
1. .................................................................................... 
2. …………………………………………………….. 

 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
       (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางาสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6104 
       (หัวหน้างานหลกัสูตร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.11  : ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ. 3) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ  : 

 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 
X 100 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
กาํหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิัย 

0.125 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
0.25 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

ระดบัชาติท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category  ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ.  

1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2  (Q1 หรือ Q2)  ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI 

 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาซียน 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

อาเซียน    หมายถึง   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations)                        
    มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ความร่วมมอืระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหวา่งประเทศ เช่น ความร่วมมือการจดัแสดงโขนระหวา่ง ไทย - ลาว  เป็นตน้ 
การเผยแพร่ในระดบัอาเซียน   เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน  

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ผลการดาํเนินงาน (บรรยายเป็นขอ้ๆ) 
1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
 

ตารางที่  2.11.1  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง ผลรวมถ่วงนํ้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
   

ตวัหาร จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด    
ผล ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ี

ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
   

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   0.1       

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

  

  

 
จุดแข็ง 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. .................................................................................... 
2. ................................................................................... 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานวจิยัและพฒันา 

 

แผนพฒันา 
1. .................................................................................... 
2. …………………………………………………….. 

 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
       (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางรุ่งอรุณ     พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
       (หัวหน้างานวจิัยและพฒันา)  
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ตัวบ งช้ีที ่2.12  :   การพฒันาคณาจารย ์ (สมศ.14) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ :  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของอาจารยป์ระจาํ 
 

 
อาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

 
เกณฑ์การพจิารณา 
กาํหนดค่านํ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผูด้าํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์จาํนวน  1  คน คุณวฒิุ  ปริญญา
โท   1  คน  ปริญญาตรี  -  คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน  14  คน   คุณวุฒิปริญญาโท  10 คน ปริญญาตรี4  คน  อาจารย ์
จาํนวน  34  คน คุณวฒิุปริญญาโท  22  คน ปริญญาตรี  12  คน 

 
ตารางที่ 2.12.1   การพฒันาคณาจารย ์   

วุฒิการศึกษา 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ (12x0) = 0 (22x2) = 44 - 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ - (10x3) = 30 (1x8) = 8 
รองศาสตราจารย ์ - (1x5) = 5 - 
ศาสตราจารย ์ - - - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
นับลาศึกษาต่อ 

50 50 50 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 4.12 3.43 4.12 3.43 4.12 3.43 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

คอ.2.12-01 ทาํเนียบบุลากร 
คอ.2.12-02 คาํสั่งแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ 

 
จุดแข็ง 

1. สนบัสนุนใหท้าํผลงานทางวชิาการ 
2. ส่งเสริมใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. สร้างแรงจูงใจใหน้าํผลงานทางวชิาการและศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมการทาํผลงานทางวชิาการ 
2. ส่งเสริมใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 
 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

แผนพฒันา 
1. สร้างแรงจูงใจให้นาํผลงานทางวิชาการและศึกกษา

ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร    ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
        (หัวหน้างานบุคลากร) 
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ตัวบ งช้ีที ่2.13  :   ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการคาํนวณ :  แบ่งออกเป็น 2 สูตร ข้ึนอยูก่บัอตัราการตอบแบบสาํรวจของบณัฑิต ดงัน้ี 

สูตรที ่1  บณัฑิตผูต้อบแบบสาํรวจตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป ของบณัฑิตทั้งหมดท่ีจบการศึกษาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

 
จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
x 

 
 
100 

 จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ี
สาํเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
สูตรที่ 2 บณัฑิตผูต้อบแบบสาํรวจตํา่กว่าร้อยละ 80 ของบณัฑิตทั้งหมดท่ีจบการศึกษา ในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ี 
มีงานทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีงานทาํ 

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หลงัสาํเร็จการศึกษา 

 
(จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม) 

(จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ร้อยละ  68 ร้อยละ  70 ร้อยละ  72 ร้อยละ  76 ร้อยละ  80 

 
ตารางที่ 2.13.1  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา    

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
1.  จาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด N/A 181 275 
2.  จาํนวนบณัฑิตท่ีไดง้านทาํแลว้ ภายใน 1 ปี  นบัจากวนัท่ี 
     สาํเร็จการศึกษา 

N/A N/A 176 

3.  จาํนวนบณัฑิตท่ีไดง้านทาํตรงหรือสอดคลอ้งกบัสาขาท่ี 
     สาํเร็จการศึกษา ภายใน1ปีนบัจากวนัท่ีสาํเร็จการศึกษา 

N/A N/A 153 

4.  จาํนวนบณัฑิตท่ีมีงานทาํอยูก่่อนแลว้ N/A N/A - 
5.  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทาํตรง 
     สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

N/A N/A 86.93 

 

50 x 
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ผลการดาํเนินการ  
1. รวบรวมจาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา  2552 โดยหัวหนา้งานแนะแนว 

จากงานทะเบียน ฝ่ายวชิาการและวจิยั (คอ.2.13-01) 
2. ส่งขอ้มูลแบบสอบถามให้บณัฑิตเพ่ือกรอกแบบสอบถามโดยกรอกขอ้มูลผ่านเวป็ไชด์ www.job.rmutp.ac.th 

(คอ.2.13-02) 
3. งานแนะแนวของคณะฯ  ประสานงานกบักองพฒันานกัศึกษารวบรวมขอ้มูลติดตามและประเมินผลการกรอก

แบบสอบถามของบณัฑิต ในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ (คอ.2.13-03) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   72 86.93 5 86.93 5 86.93 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 2.13-01 ใบสรุปจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
คอ 2.13-02 แบบสาํรวจความภาวการณ์มีงานทาํของบณัฑิต ประจาํปีการศึกษา 2552 
คอ.2.13-03 รูปเล่มรายงานสรุปผลการสาํรวจบณัฑิตท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จการศึกษาในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ 
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการติดตามให้บณัฑิตเขา้มากรอกตอบแบบสอบถามในระบบภาวการณ์มีงานทาํของบณัฑิตโดยผ่านเวป็

ไซด ์www.job.mua.co.th 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ตอ้งพฒันาระบบส่ือสารและการประสานงานหาขอ้มูลของบณัฑิต 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1 .   ส่ ง เส ริมให้ มี ก ารพัฒนาวิ ธี ก าร เก็บรวบรวม

แบบสอบถาม  
2.   โครงการจัดทําฐานข้อมูลติดตามและแนะแนว

ทางการทาํงานใหต้รงตามสาขา 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานแนะแนว 

  
ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. ปรับปรุงรูปแบบแบบสอบถามใหมี้ความครอบคลุม 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย      บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายมนตรี     บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานแนะแนว) 

http://www.job.rmutp.ac.th/
http://www.job.mua.co.th/
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ตัวบ งช้ีที ่2.14  :  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีผา่นการสอบใบประกอบวชิาชีพต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด  

(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.1.3) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
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ตัวบ งช้ีที ่2.15  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 6.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 5.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 

 
ตารางที่ 2.15.1  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต N/A N/A 84.55 

** หมายเหตุ :  ภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยกองพฒันานักศึกษาประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวของคณะฯ

จดัทาํแบบสํารวจส่งให้กบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูจ้า้งงานของบณัฑิตในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯทุกปีการศึกษา และสรุป
รูปเล่มโดยภาพรวม (คอ 2.15-01) 

2. สรุปรูปเล่มรายงานในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯโดยกองพฒันานกัศึกษา (คอ.2.15-02) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   75 84.55 4.91 84.55 4.91 84.55 4.91 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 2.15-01 แบบสาํรวจความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานต่อการปฎิบติังานของบณัฑิต 
คอ.2.15-02 รูปเล่มรายงานสรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ 
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จุดแข็ง 
1. การประสานงานของคณะฯท่ีร่วมกบักองพฒันานกัศึกษาใหผู้บ้ ังคบับญัชา/ผูจ้้างงานตอบแบบสอบถาม 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดา้นการติดตามขอ้มูลบณัฑิต 
2. ขาดงบประมาณในการดาํเนินการ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. โครงการสอบถามความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/ผู ้
จา้งงานของบณัฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานแนะแนว 

 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1.  ปรับปรุงรูปแบบโครงการให้มีการติดตามท่ีมี   

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.   หาบุลลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการแนะแนวเพื่อ 

ติดตามและเกบ็ขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย    บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายมนตรี     บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานแนะแนว) 
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ตัวบ งช้ีที ่2.16  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 6.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 5.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 
 

ตารางที่ 2.16.1  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ

สถาบนัอุดมศึกษา 
N/A N/A 76.30 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษา โดยกองพฒันานกัศึกษาประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวของคณะฯ
จดัทาํแบบสาํรวจส่งใหก้บัคณะฯต่างๆโดยสาํรวจในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ (คอ 2.16-01) 

2. สรุปรูปเล่มรายงานในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯโดยกองพฒันานกัศึกษา (คอ.2.16-02) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   75 76.30 3.26 76.30 3.26 76.30 3.26 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ 2.16-01 แบบสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษา 
คอ.2.16-02 รูปเล่มรายงานสรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ โดยกองพฒันา

นกัศึกษา 

 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาของคณะฯ ทุกปีการศึกษา 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ประชาสัมพนัธ์นกัศึกษาใหค้วามสนใจเขา้ไปกรอกขอ้มูลผา่นทางเวป็ไซด ์
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมการแนะแนวผา่นแบบท่ีปรึกษา 
2. ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษา 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานแนะแนว 

 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. ปรับปรุงภูมิทัศนียภาพภภายในคณะโดยเพิ่มส่ิง

อาํนวยความสะดวกใหน้กัศึกษามากข้ึน เช่น ท่ีนัง่ การเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย    บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายมนตรี     บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานแนะแนว) 
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ตัวบ งช้ีที ่2.17  :  ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 17) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 13) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
ประเดน็การพจิารณา :  

 1.  มีการส่งเสริมทาํให้คณาจารยป์ระจาํส่วนใหญ่  (อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของคณาจารยป์ระจาํ) มีความรู้ความ
เขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดาํเนินการไดต้ามแนวทางท่ี
กาํหนด 

 2.  มีมาตรการทาํให้คณาจารย์ประจาํส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจาํ) ดาํเนินการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และนาํผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนน้ีมา
ปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวชิาและแต่ละภาคการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 3.  จัดให้มีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญของ

คณาจารยป์ระจาํของสถาบนั และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารยป์ระจาํส่วน
ใหญ่  (อยา่งนอ้ยร้อยละ 75  ของคณาจารยป์ระจาํ) ให้เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัได ้ 
โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย ์และเพ่ิมสัดส่วนการปฏิบติัจริง และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนใหม้ากข้ึน 

 4.  มีการส่งเสริมสนบัสนุนทาํให้คณาจารยป์ระจาํส่วนใหญ่  (อยา่งนอ้ยร้อยละ 75  ของคณาจารยป์ระจาํ) มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

 5.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทาํให้คณาจารยป์ระจาํส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารยป์ระจาํ) 
ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารยป์ระจาํของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน

และอิงพฒันาการของผูเ้รียน โดยเป็นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการ
เรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาํผลท่ีไดม้าปรับเปล่ียนการจดัการสอนเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพได ้

 6.  มีการส่งเสริมทาํให้คณาจารยป์ระจาํส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารยป์ระจาํ) ทาํวิจยัเพ่ือ
พฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียน และนาํผลการวิจยัไปใชเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียน ในกรณีท่ีทาํการวิจยัเพ่ือ
พฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียน และในกรณีไดจ้ดัหาส่ือสําเร็จรูปท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  เ ช่น  ส่ือวิทยาศาสตร์  ส่ือสําเ ร็จรูป  ส่ือเทคโนโลยี  เ ป็นต้น 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีเกณฑใ์นการคดัเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใชส่ื้อในการ
พฒันาผูเ้รียนดว้ย 

 7.  มีการส่งเสริมสนบัสนุนทาํใหค้ณาจารยส่์วนใหญ่ (อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของคณาจารยป์ระจาํ)  มีการนาํผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตาม

ศกัยภาพ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 
1 - 3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

5 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

6 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 
 ทั้ง 7 ประเดน็ 
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ผลการดาํเนินการ  
1. คณะมีการจดัประชุมคณะกรรมการวชิาการ เร่ืองการจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (คอ.2.17-1-01) 
2. คณะมีการจดัทาํโครงการสอน มคอ. 3 และบนัทึกหลงัการสอน  (คอ.2.17-2-01),(ค.อ.2.17-2-02) 
3. คณะมีการวจิยัและประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (คอ.2.17-3-01),  (ค.อ.2.17-3-02) 
4. คณะมีการส่งเสริมให้คณาจารยมี์การใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ตนเองและผูเ้รียน โดยให้การ

สนบัสนุนการจดับทเรียนออนไลน์หรือ E-Learning และสนบัสนุนส่ือการเรียนดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (คอ.2.17-4-01) 
5. คณะมีการประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (คอ.2.17-5-01) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   5 5 3 5 3 5 3 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.2.17-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ 
คอ.2.17-2-01 โครงการสอน มคอ.3 
คอ.2.17-2-02 บนัทึกหลงัการสอน 
คอ.2.17-3-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
คอ.2.17-3-02 โครงการการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
คอ.2.17-4-01 โครงการอบรมการพฒันาส่ือการสอน 
คอ.2.17-5-01 ประเมินคุณภาพการสอน 
 
จุดแข็ง 

1. มีการส่งเสริมใหค้ณาจารยท์าํวจิยัในชั้นเรียน/ใหค้วามรู้ในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. มีกรรมการพิจารณาการจดัการเรียนการสอนใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและปรับปรุงการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัโครงการทาํแผนการเรียน(Workshop) แบบเน้น

ผูเ้รียนและประเมินศกัยภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 
- งานหลกัสูตร 

 
80,000 บาท 

งบประมาณปี 2556 
แผนพฒันา 

1. พฒันารายวิชาโครงการเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์กับ

ชุมชนหรือส่วนรวม 

 
100,000  บาท 

งบประมาณ ปี 2556 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6104 
                                        (หัวหน้างานหลกัสูตร) 
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ตัวบ งช้ีที ่2.18  :  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ และ

ภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.1.3) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ปัจจยันาํเขา้ 
สูตรการคํานวณ : 

 

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์

การทดสอบความรู้ ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ 

= 
จาํนวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศท่ีกาํหนด 
 

X 100 
จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 

ผลการดาํเนินการ  
คณะมีการสอบวดัความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  (คอ.2.18-01),       

(คอ.2.18-02) 
 

ตารางที่ 2.18.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง จาํนวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ี

กาํหนด 
425 425 779 

- ดา้นภาษาองักฤษ 425 425 779 
- ดา้นภาษาจีน - - - 

ตวัหาร จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบทั้งหมด 465 465 827 
ผล ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความ รู้  ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) 

91.40 91.40 94.20 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   60 91.40 4.57 91.40 4.57 94.20 4.71 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

คอ.2.18-01 ผลคะแนนเฉล่ียรายวชิาภาษาองักฤษ ประจาํปี 2553 
คอ.2.18-02 บนัทึกขอส่งผลการเรียนวชิาภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาโท 

 
จุดแข็ง 

1. นกัศึกษามีทกัษะความรู้พ้ืนฐานวชิาภาษาองักฤษ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. เชิญอาจารยต่์างชาติมาสอนนกัศึกษา 
2. จดัอบรมภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัโครงการอบอมดูงานในต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานหลกัสูตร   
- งานทะเบียน 

 
2-3 เดือน 

แผนพฒันา 
1. โครงการอบรมพูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาองักฤษ

ภาษาจีน 
2. ส่งเสริมให้ความรู้ภาษาเพ่ิมเติม เช่น ภาษาองักฤษ

ภาษาจีน 

 
1 สัปดาห์- 1 เดือน 

งปม. 2556 

 
ผู้ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6104 
                                       (หัวหน้างานหลกัสูตร) 

     นางวนัด ี    แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (หัวหน้างานทะเบียน) 
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องค์ประกอบที ่ 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 :   ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร  (สกอ. 3.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ                                                                                                                
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1.  มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา 
 2.  มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
 3.  มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
 4.  มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
 5.  มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1 - 3 ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 7.  มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความ

ตอ้งการของนกัศึกษา 

หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบนัท่ียงัไม่มีศิษยเ์ก่าถือวา่ผา่นเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และขอ้ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

7 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัทาํฐานขอ้มูลนักศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นสุขภาพ ขอ้มูลดา้นการ
เรียน ขอ้มูลครอบครัว และบุคคลท่ีคณะสามารถติดต่อเม่ือนกัศึกษามีปัญหา (อา้งอิงจากฐานขอ้มูลสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน)  มีการแนะแนวใหค้าํปรึกษาโดยคณะมีคาํสั้ งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา (คอ. 3.1-1- 01) คาํปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยผ่านทางเว็บไซด์ของ
คณะฯ www.teched.rmutp.ac.th  เช่น ขอ้มูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั  การรับสมคัรงาน ข่าวสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ี
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งรู้ (คอ.3.1-2- 01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
 -   มีการจดัโครงการปัจฉิมนิเทศสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4และมีการจดันดัพบสถานประกอบการ(คอ.3.1-3-01) 

(กองพฒันานกัศึกษา) โดยเรียนเชิญวทิยากรมา บรรยายใหค้วามรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น การเตรียมตวัศึกษาต่อ การเตรียมพร้อมเขา้
สู่โลกอาชีพ 

 -   มีการส่งนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ออกไปฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ (คอ.3.1-3-02) 
 -   มีโครงการอบรมภาษาองักฤษ (คอ.3.1-3-03) 
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า โดยผ่านทางเว็บไซด์ของ

คณะฯ       www.teched.rmutp.ac.th  (คอ.3.1-4-01) 
 

http://www.teched.rmutp.ac.th/
http://www.teched.rmutp.ac.th/
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   5 4 3 4 3 4 3 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.3.1-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา  ปีการศึกษา 2553 
คอ.3.1-2-01 ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซดข์องคณะฯ  www.teched.rmutp.ac.th 

คอ.3.1-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4และ มีการจดันัดพบสถานประกอบการ (กองพฒันา
นกัศึกษา) 

คอ.3.1-3-02 โครงการฝึกงานในสถานประกอบการนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  (เทคนิคศึกษา) 
คอ.3.1-3-03 โครงการอบรมภาษาองักฤษ 
คอ.3.1-4-01 ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า ผา่นทางเวบ็ไซดข์องคณะฯ  www.teched.rmutp.ac.th 

 
จุดแข็ง 

1. มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา เช่น มีเอกสารแนะนาํหลกัสูตร (คู่มือนกัศึกษา)
มีเอกสารแนะนาํการให้บริการของสํานกังานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ มีห้องสมุด
ส่วนกลาง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้ไดท้นักบัองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการวางแผนกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาในเชิงรุก 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัทาํแผนประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ 
2. แจง้งานประชาสัมพนัธ์ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานแนะแนว 

 
ปีการศึกษา 2554-2555 

 
แผนพฒันา 

1. สร้างเครือข่ายระหวา่งศิษยเ์ก่ากบันกัศึกษาปัจจุบนั 
 

 
ปีการศึกษา 2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย    บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายมนตรี     บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานแนะแนว) 

http://www.teched.rmutp.ac.th/
http://www.teched.rmutp.ac.th/
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ตัวบ งช้ีที ่3.2 :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา  (สกอ. 3.2) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1.  สถาบันจัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
 2.  มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
 3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดาํเนินการโดย

นกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภทสาํหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภทสาํหรับระดบับณัฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

   -  กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
   -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   -  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
   -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 4.  มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกนั 

 5.  มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 6.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

6 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผลการดาํเนินการ 5 ขอ้ ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 
1. คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมไดจ้ดัทาํแผนการจดัทาํกิจกรรมดา้นส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา ปี 2553 โดยกิจกรรม

จดัโดยคณะและสโมสรนกัศึกษา และองคก์ารนกัศึกษา (คอ.3.2-1-01) 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา (คอ.3.2-2-01) โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทกัษะ
ดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาและส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมอบรมกบัทางมหาวทิยาลยั 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการส่งเสริมให้นักศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการการจดั

กิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภทสาํหรับระดบัปริญญาตรีและนาํระบบ(PDCA) มาจดักิจกรรม 5 ดา้น 
ดงัน้ี 

 3.1   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา (คอ.3.2-3-01) 

 3.2   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - โครงการกีฬาพระนครเกมส์ (คอ.3.2-3-02) 
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 3.3   กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม -โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง (คอ.3.2-3-03) 
 3.4   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - โครงการพิธีไหวค้รูและกิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา 2553 (คอ.3.2-3-04) 
 3.5   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม-โครงการวนัสถาปนาวทิยาเขตเทเวศร์ (คอ.3.2-3-05) 
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนัและมี

กิจกรรมร่วมกนัและส่งเสริมใหมี้เครือข่ายการลงนามลงนามบนัทึกความร่วมมือดา้นประกนัคุณภาพกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เช่น 
มทร.สุวรรณภมิู และ มทร.ธญัญบุรี  (คอ.3.2-4-01) 

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดก้าํหนดใหน้กัศึกษาจดัทาํรายงานผลการทาํกิจกรรมและนาํผลการจดักิจกรรมมา

วเิคราะห์ เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา (คอ.3.2-5-01) 
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง นําผลไปใช้วางแผนการพฒันานักศึกษา 

โดยเฉพาะคุณลกัษณะของนกัศึกษาเพ่ือนาํผลไปวางแผนพฒันาการจดักิจกรรมในปีต่อไป (คอ.3.2-6-01) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 6 5 6 5 6 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.3.2-1-01 แผนการดาํเนินงานการจดักิจกรรม  ปี 2553 
คอ.3.2-2-01 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
คอ.3.2-3-01 โครงการอบรมสัมมนาพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
คอ.3.2-3-02 โครงการกีฬาพระนครเกมส์ 
คอ.3.2-3-03 โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง 
คอ.3.2-3-04 โครงการพิธีไหวค้รูและกิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา 2553 
คอ.3.2-3-05 โครงการวนัสถาปนาวทิยาเขตเทเวศร์ 
คอ.3.2-4-01 บนัทึกการลงนาม MOU กบัคณะและมหาวทิยาลยัอ่ืน 
คอ.3.2-5-01 ผลการประเมินการจดัทาํโครงการ 5 ประเภท 
คอ.3.2-6-01 แผนพฒันากิจกรรมในปี 2553-2554 

 
จุดแข็ง 

1. นกัศึกษาสโมสรใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม/โครงการเป็นอยา่งดี และมีความเป็นผูน้าํ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการมากข้ึน โดยขอความร่วมมือจากคณาจารยใ์นสาขาวชิา 
2. การจดักิจกรรมควรจดัใหมี้ความหลากหลายในแต่ละดา้นเพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรู้มากข้ึน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร ภายในคณะเข้าร่วม

กิจกรรมกบันกัศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาจดัอบรมกิจกรรมดา้นต่างๆให้

มากข้ึน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานกิจกรรม

สโมสรและชมรม

นกัศึกษา 

 
 

ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. พฒันาใหน้กัศึกษาจดัทาํโครงการ/กิจกรรม 
2. พฒันาให้นักศึกษาจดัทาํโครงการสัมมนาดา้นระบบ

การประกนัคุณภาพใหม้ากข้ึนโดยใช ้PDCA 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :   นายเกษมชัย    บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
       (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นายนิคม     ดษิฐคล ึ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
       (หัวหน้างานกจิกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา) 
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องค์ประกอบที ่4 การวจัิย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 :   ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ (สกอ. 4.1) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ มาตรฐาน :  

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวิจยัของ

สถาบนั และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
 3.  มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย์

ประจาํและนกัวจิยั 
 4.  มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพ่ือเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
 5.  มีการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งน้อยในประเด็น

ต่อไปน้ี 
- หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศนูยเ์คร่ืองมือ หรือศนูยใ์หค้าํปรึกษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ 
-  หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ 
-  ส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 
-  กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัฯ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์การจดัให้

มีศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) 
 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 
 7.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคข์องสถาบนั 
 8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือจากสภาพปัญหา

ของสังคม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด (เฉพาะ
กลุ่ม ข และ ค 2) 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้   
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
6  หรือ 7 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการดาํเนินการ 
ครบ 7 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

139

ผลการดาํเนินการ  
ในปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีผลการดาํเนินการ  6  ขอ้  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 
1. ในปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานของหน่วยงาน (คอ.4.1-1-01-

คอ.4.1-1-04) 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน (คอ.4.1-2-01 - คอ.4.1-2-02) 
3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั และใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่นกัวจิยั (คอ.4.1-3-01- คอ.4.1-3-05) 
4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพ่ือเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ (คอ.4.1-4-01- คอ.4.1-4-03) 
5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ 

ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ)  (คอ.4.1-5-01 – คอ.4.1-5-07) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในการจดัสรรงบประมาณในการทาํวจิยั (คอ.4.1-6-01- คอ.4.1-6-05) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   5 4 3 5 3 6 4 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
 

คอ.4.1-1-01 คู่มือขั้นตอนการทาํงานงานวจิยัและบริการวชิาการแก่สังคม 
คอ.4.1-1-02 คาํสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คอ.4.1-1-03 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
คอ.4.1-1-04 งบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
คอ.4.1-2-01 แบบเสนอโครงการวจิยั ประกอบการเสนอของบประมาณผลประโยชน์คณะ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
คอ.4.1-2-02 การประชุมโครงงานครุศาสตร์เคร่ืองกล 
คอ.4.1-3-01 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ.2552 
คอ.4.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการ ของผูด้าํรง

ตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย ์ 
คอ.4.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินอุดหนุนบุคลากร เพ่ือไปเสนอ

งานทางวชิาการ ระดบันานาชาติ พ.ศ.2551      
คอ.4.1-3-04 โครงการวจิยัสัญจร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
คอ.4.1-3-05 โครงการเชิดชูเกียรตินกัวจิยั 
คอ.4.1-4-01 แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
คอ.4.1-4-02 หนงัสือแจง้เวยีนแหล่งทุนภายนอก  
คอ.4.1-4-03 หนา้เวบ็ไซต ์ www.teched.rmutp.ac.th  
 

http://www.teched.rmutp.ac.th/
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คอ.4.1-5-01 หนา้เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา  www.ird.rmutp.ac.th  
คอ.4.1-5-02 หนา้เวบ็ไซตห์อ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร http://lib.arit.rmutp.ac.th 

คอ.4.1-5-03 คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบบริหารงานวจิยัแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สาํหรับนกัวจิยั 
คอ.4.1-5-04 เอกสารการบริหารงบประมาณวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คอ.4.1-5-05 ระเบียบสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวจิยั พ.ศ.2547 
คอ.4.1-5-06 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจํา

วารสารวชิาการและวจิยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.2553 
คอ.4.1-5-07 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจํา

วารสารวชิาการและวจิยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ.2550 
คอ.4.1-6-01 แบบประเมินผลหลงัส้ินสุดการวจิยัรายโครงการของหน่วยงาน (แบบ ป.1)  
คอ.4.1-6-02 แผน่บนัทึกขอ้มูลรายงานการติดตามและประเมินผลหลงัส้ินสุดการวจิยั ปี 2552   
คอ.4.1-6-03 บนัทึกขอ้ความ ศธ 0581.11/1092  เร่ือง  ติดตามรายงานความกา้วหนา้การทาํวิจยั ไตรมาสท่ี  3 (รอบ 9 เดือน) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
คอ.4.1-6-04 บนัทึกขอ้ความ ยธ.118/2553  เร่ือง  ขอส่งแบบรายงานความกา้วหนา้งานวจิยัประจาํปี พ.ศ.2553  รอบ 9 เดือน 
คอ.4.1-6-05 บนัทึกขอ้ความ ฟฟ.1120/2553  เร่ือง  ขอส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั รอบ 12 เดือน 
 

จุดแข็ง 
1. มีแหล่งทุนสนบัสนุนทั้งภายในและภายนอกอยา่งหลากหลายใหก้บัอาจารยแ์ละนกัวจิยั 
2. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในการจดัสรรงบประมาณดา้นการวจิยั 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ขาดการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคข์องคณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. ขาดระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน             
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. หาแหล่งทุนภายนอกใหน้กัวจิยัเพ่ิมข้ึน 
2. หาโจทยว์ิจัยจากท้องถ่ินเพ่ือท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งชดัเจน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานวจิยัและพฒันา 

 
งบประมาณ 2554 

ระหวา่งเดือน มิ.ย.-ก.ย. 

แผนพฒันา 
1. สร้างระบบและกลไกบริหารงานวจิยั 
2. มีการส่งเสริมศกัยภาพอาจารยใ์นการทาํวจิยัเพ่ิมข้ึน 

 
ปีการศึกษา  2554 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
       (หัวหน้างานวจิัยและพฒันา) 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://lib.arit.rmutp.ac.th/
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ตัวบ งช้ีที ่4.2 :   มีระบบบริหารจดัการความรู้ จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ (สกอ. 4.2) ) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 3) 

 
ชนิดของตวับ งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ มาตรฐาน :  

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุม
วชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
เพ่ือใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

 3.  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชน
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 4.  มีการนาํผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์และ
ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนินการ  

1.   มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์น

วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  (คอ.4.2-1-01- คอ.4.2-1-02) 
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ เพ่ือให้

เป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด (คอ.4.2-2-01- คอ.4.2-2-04) 
3.  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  (คอ.4.2-3-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.4.2-1-01 ขั้นตอนการดาํเนินการ แผนงาน/โครงการวจิยั คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.4.2-1-02 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอ

ผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ พ.ศ.2551  
คอ.4.2-2-01 ขั้นตอนการดาํเนินการ แผนงาน/โครงการวจิยั คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.4.2-2-02 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอ

ผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ พ.ศ.2551 
คอ.4.2-2-03 บนัทึกขอ้ความท่ี พิเศษ/2553  เร่ือง  ขอส่งรายงานวจิยัและ CD (การปรับตวั)  
คอ.4.2-2-04 คาํสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 42/2554  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการโครงการ  

100  เร่ืองเล่างานวจิยั มทร.พระนคร 
คอ.4.2-3-01 คู่มือ การเยีย่มชมนิทรรศการผลงานวจิยัและส่ิงประดิษฐ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  คร้ังท่ี  1 

 
จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งชดัเจน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คดัสรร  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละมี
การประชาสัมพนัธ์แก่ผูท่ี้สนใจ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการนาํผลงานงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

2. การสร้างความสําคัญและความเข้าใจในการขอคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้

ประโยชน์ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. สนับสนุนให้นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติเพ่ิมข้ึน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- ศูนยก์ารจดัการ
ความรู้ (KM) 

 
งบประมาณ 2554 

แผนพฒันา 
1. จัดอบรมการจดสิทธิบัตร หรือการคุ้มครองสิทธ์ิ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึง

คุณค่าและเห็นความสาํคญัใหก้บันกัวจิยั 

 
งบประมาณ 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์    พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววารินี     วรีะสินธ์ุ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6152 
                                       (หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้  KM) 
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ตัวบ งช้ีที ่4.3 :   เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้ างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย ์ประจาํและนกัวจิยัประจาํ (สกอ. 4.3)  

 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ปัจจยันาํเขา้ 
 สูตรการคาํนวณ : 

1.  คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์

ประจาํและนกัวจิยัประจาํ 
 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ   = 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก  

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ  
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 
 
เกณฑ์การประเมนิ : โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. เอกสารสรุปจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั  
(นบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) (คอ.4.3-1-01) 

2. รายช่ือบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (คอ.4.3-1-02) 
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ตารางที ่ 4.3.1  เงินสนบัสนุ นงานวจิยัหรืองานสร้ างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย ์ประจาํและนกัวจิยัประจาํ   

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ จาก

ภายในและภายนอก 
- - 4,448,386 

- เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายใน 

- - 4,019,100 

- เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอก 

- - 429,286 

ตวัหาร จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนักวิจยัประจาํ (นับปี
การศึกษา เฉพาะปฏิบัตงิานจริง) 

- - 43 

ผล เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จาํนวนอาจารย ์ประจาํและนกัวจิยัประจาํ   
- - 103,450 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(บาท) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   10,000 - - - - 103,450 5 

 
รายการหลกัฐาน  (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.4.3-1-01 เอกสารสรุปจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัย   

(นบัปีงบประมาณ พ.ศ.2554)  
คอ.4.3-1-02 รายช่ือบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
จุดแข็ง 

1. มีเงินสนบัสนุนจากภายในเพ่ิมข้ึน 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. การสนบัสนุนเงินทุนวจิยัภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ใหน้กัวจิยัขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัภายในใหม้ากข้ึน 
2. เพ่ิมจาํนวนนกัวจิยัใหม้ากข้ึน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานวจิยัและพฒันา 
 

 
งบประมาณ  2554 

แผนพฒันา 
1. หาแหล่งทุนภายนอกใหน้กัวจิยัไดท้าํการเสนอขอทุน

งานวจิยัภายนอกใหเ้พ่ิมข้ึน 

 
งบประมาณ  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานวจิัยและพฒันา) 
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ตัวบ งช้ีที่ 4.4 :   ร้อยละของจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

                             ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.2.1) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ : 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

x 100  
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิัย 

0.125 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
0.25 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

ระดบัชาติท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ.  

1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI 

 
กาํหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาซียน  
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

อาเซียน   หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) มี  10 ประเทศ       
                ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ความร่วมมอืระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหวา่งประเทศ เช่น ความร่วมมือการจดัแสดงโขนระหวา่ง ไทย - ลาว  เป็นตน้ 
การเผยแพร่ในระดบัอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 

 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการดาํเนินการ  
ในปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีงานวิจัยท่ีไดรั้บการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ   จาํนวน  8  เร่ือง ดงัน้ี 
1. การศึกษาคุณสมบติัของชั้นทางผสมดินลกูรังปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละตะกรันเหลก็ 
2. ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดําเนินชีวิต (ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 
3. A Curriculum Assessment of Graduate Diploma Program of Teaching Profession, Faculty of Industrial 

Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
4. Speed Control System Design in Bicycle Robot by Low Power Method 
5. Comparison of continuous Conduction Mode (CCM) and Discontinuous Conduction Mode (DCM) in Omni 

wheel Robot Power Supply 
6. การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของอาจารยค์ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกลุ่มมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล: สภาพปัจจุบนั ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพฒันา 
7. การควบคุมการปรับค่าแรงดนัตํ่าของเคร่ืองมือวดัค่าอตัราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีต

แบบโพราไรดเ์ซชัน่เชิงเส้น 
8. ตวัควบคุมฟัซซีปรับค่าเกนพีไอดีในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์จกัรยานไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

 
ตารางที่  4.4.1    ร้อยละของจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติต่อ 
                           จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 
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รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ผลรวมถ่วงนํ้ าหนักของงานวิจัยห รืองาน

สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
ตวัตั้ง 

- - 1.625 

จาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ (นับปีปฏิทนิ) 
- - 8 

ตวัหาร จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ (นับปีการศึกษา) - - 4950 
- ปฏิบติังานจริง - - 4243 
- ลาศึกษาต่อ - - 7 

ผล ร้อยละของจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ

การตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติต่อ

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 
- - 3.78 

ขอ้มูล 1 ปีการศึกษา 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   10 - - - - 3.78 0.95 
 
รายการหลกัฐาน  (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.4.4-1-01 การศึกษาคุณสมบติัของชั้นทางผสมดินลกูรังปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละตะกรันเหลก็ 
คอ.4.4-1-02 ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาํเนินชีวิต (ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 
คอ.4.4-1-03 A Curriculum Assessment of Graduate Diploma Program of Teaching Profession, Faculty of Industrial 

Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
คอ.4.4-1-04 Speed Control System Design in Bicycle Robot by Low Power Method 
คอ.4.4-1-05 Comparison of continuous Conduction Mode (CCM) and Discontinuous Conduction Mode (DCM) in 

Omni wheel Robot Power Supply  
คอ.4.4-1-06 การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของอาจารยค์ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกลุ่มมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล: สภาพปัจจุบนั ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพฒันา 
คอ.4.4-1-07 การควบคุมการปรับค่าแรงดนัตํ่าของเคร่ืองมือวดัค่าอตัราการเกิดสนิมของเหลก็เสริมในโครงสร้างคอนกรีต

แบบโพราไรดเ์ซชัน่เชิงเส้น 
คอ.4.4-1-08 ตวัควบคุมฟัซซีปรับค่าเกนพีไอดีในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์จกัรยานไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 
 
จุดแข็ง 

1. การใหข้อ้มูลประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่ผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานวจิยัใหมี้จาํนวนมากข้ึน 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ประชาสัมพนัธ์และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การนาํเสนอผลงานวชิาการใหม้ากข้ึน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานวจิยัและพฒันา 
 

 
งบประมาณ  2554 

แผนพฒันา 
1. จดัโครงการหรือสนบัสนุนการเขา้ร่วมโครงการเขียน

บทความทางวชิาการหรือบทความวจิยั 

 
งบประมาณ  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานวจิัยและพฒันา) 
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ตัวบ งช้ีที ่4.5 :   งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใชป้ระโยชน์ (สมศ.6) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 4.2.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการคาํนวณ : 

 ผลรวมของจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ 
x 100 

 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

ผลการดาํเนินการ  

ในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์              
5  เร่ือง  และงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไม่มีงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํมาใชป้ระโยชน์      

 
ตารางที ่ 4.5.1  ร้อยละของจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้

ประโยชน์ในระดบัชาติหรือนานาชาติ (นับปีปฏิทนิ) 
- - 5 

ตวัหาร จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา   
(นับปีการศึกษา) 

- - 50 

- ปฏิบติังานจริง - - 43 
- ลาศึกษาต่อ - - 7 

ผล ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

นาํมาใชป้ระโยชน์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 
- - 10.0 

 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   10 - - - - 10.0 2.50 
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รายการหลกัฐาน  (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.4.5-1-01 เอกสารร้อยละงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (นบัปี

การศึกษา  ระหวา่ง 1 มิถุนายน 2553 – 31  พฤษภาคม  2554) 
คอ.4.5-1-02 เอกสารสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เร่ือง  การพฒันาศกัยภาพบุคลากรการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
คอ.4.5-1-03 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการอบรมแก่ชุมชน เร่ือง การถ่ายภาพน่ิงเพื่อนาํเสนอผลงานวชิาการ   
คอ.4.5-1-04 ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยั  โครงการวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายอินทรียเ์พ่ือเดก็ทารก 

 
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่ามาใช้ประโยชน์ 

ลาํดบั รายช่ืองานวจิัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ลกัษณะการ

นําไปใช้

ประโยชน์ 

รายละเอยีดการนําไปใช้

ประโยชน์ 
วนัเดอืนปี 
ทีนํ่าไปใช้

ประโยชน์ 

1. การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของอาจารยค์ณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมกลุ่ม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สภาพปัจจุบนั ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางในการพฒันา 

ผศ.ดร.นุชสี  อุปภยั เชิงวชิาการ อบรมบริการวชิาการ

โครงการพฒันาศุกยภาพ

บุคลากรสายสอนของ

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2553 

2. การประเมินผลหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพ
ครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ผศ.ดร.นุชนาฎ  
ผอ่งพฒิุ 

เชิงวชิาการ อบรมบริการวชิาการ

โครงการพฒันาศุกยภาพ

บุคลากรสายสอนของ

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2553 

3. การพฒันาชุดการเรียนรู้ออนไลน์ ผศ.ดร.ชชัชยั  เผา่
พงศ ์

เชิงวชิาการ อบรมบริการวชิาการ

โครงการพฒันาศุกยภาพ

บุคลากรสายสอนของ

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2553 

4. ปัญหาและการใชน้วตักรรมการเรียน

การสอนของอาจารยใ์นคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม 

น.ส.วรดานนัท ์ 
เหมนิธิ 

เชิงวชิาการ อบรมบริการวชิาการ

วชิาการแก่ชุมชน เร่ือง
การถ่ายภาพน่ิงเพื่อ

นาํเสนอผลงานวชิาการ 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2553 

5. การพฒันาผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ฝ้าย

อินทรียเ์พ่ือเดก็ทารก 
ผศ.สุขมุาล  หวงั
วณิชพนัธ์ุ 

เชิงวชิาการ เผยแพร่ความรู้ ณ บา้น 
กกบก ตาํบลหนองง้ิว 
อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดั
เลย 

มิถุนายน-
กนัยายน 
2553 

   รวม 5 โครงการ 
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จุดแข็ง 
- 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. การใหน้กัวจิยันาํเสนอผลงานวจิยัของตนเองไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากข้ึน   
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. กาํหนดขอ้บงัคบัให้อาจารย ์ นกัวิจยั  นาํผลงานวิจยั   
ท่ีไดรั้บจดัสรรไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานวจิยัและพฒันา 

 
งบประมาณ  2554 

แผนพฒันา 
1. คณะฯ กาํหนดให้มีการนาํงานวิจยัไปใช้ประโยชน์

อยา่งนอ้ย  1  เร่ือง 

 
งบประมาณ  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานวจิัยและพฒันา) 
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ตัวบ งช้ีที ่4.6 :   ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ (สมศ.7)  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 4.2.3) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการคาํนวณ : 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ 

x 100  
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมนิ 
 กาํหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 
0.25 - บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  
0.50 - บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
0.75 - ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
1.00 - ตาํราหรือหนังสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

ผลการดาํเนินการ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพในปี 2553  จาํนวน 6 เร่ือง คือ  

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา กลศาสตร์เคร่ืองกล ผูแ้ต่ง ผศ.เริงศกัด์ิ   มานะสุนทร 
2. หนงัสือเร่ืองการจดัการสมยัใหม่ ผูแ้ต่ง รศ.นุกลู   ชูทอง 
3. หนงัสือเร่ืองการใชง้าน Solaris 10 ผูแ้ต่ง ผศ.วา่ท่ีร.ต.พรชยั  เตชะธนเศษฐ ์
4. ตาํราเร่ืองเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน ผูแ้ต่ง ผศ.อาํนาจ   เจนจิตศิริ 
5. หนงัสือเร่ืองจิตวทิยาการศึกษา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.นุชลี   อุปภยั 
6. ตาํราการจดัการเรียนรู้กบัความเป็นครู ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.นุชนาฏ  ผอ่งพฒิุ 

 
ตารางที ่ 4.6.1  ร้อยละของจาํนวนผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรอง

คุณภาพ 
- - 5.75 

 จาํนวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
(นับปีปฏิทนิ) 

- - 6 

ตวัหาร จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ (นับปีการศึกษา) - - 50 
- ปฏิบติังานจริง - - 43 
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- ลาศึกษาต่อ - - 7 
ผล ร้อยละของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 
- - 11.50 

   

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   10 - - - - 11.50 5 

 
รายการหลกัฐาน  (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.4.6-1-01 ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพต่อจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา   

(นบัปีการศึกษา  ระหวา่ง 1 มิถุนายน 2553 – 31  พฤษภาคม  2554 

 
จุดแข็ง 

1. ผลงานวชิาการท่ีอาจารยใ์นคณะฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพและน่าเช่ือถือ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. เพ่ิมจาํนวนผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ  โดยการสนับสนุนให้อาจารยภ์ายในคณะฯ  เสนอขอ
ตาํแหน่งทางวชิาการเพ่ิมข้ึน 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. แจง้ให้อาจารยภ์ายในคณะฯทราบถึงการเสนอผลงาน
วิชาการของอาจารยท่ี์ไดรั้บรองคุณภาพ เพ่ือกระตุน้ใหอ้าจารย์
ภายในคณะฯ ดาํเนินการ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานวจิยัและพฒันา 

 
ปีการศึกษา  2554 

แผนพฒันา 
1. สนบัสนุนอาจารยภ์ายในคณะฯ ท่ีสามารถขอตาํแหน่ง

ทางวชิาการในปีนั้นๆ ทาํผลงานวชิาการ อยา่งนอ้ย  2  เร่ือง 

 
ปีการศึกษา  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานวจิัยและพฒันา) 
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องค์ประกอบที ่5  การบริการวชิาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่ สังคม (สกอ. 5.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 
 4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและ

การวจิยั (ตอ้งมีการประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3) 
 5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน

และการวจิยั 
หมายเหตุ :  เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 ตอ้งมีการประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และ ขอ้ 3 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีผลการดาํเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 3 ขอ้ ดงัน้ี 
1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด (คอ.5.1-1-01 - คอ.5.1-1-04) 
2.  มีการบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนนกัศึกษาในปีการศึกษา 2553  ในรายวิชา  การจดัการเรียนรู้กบัความเป็นครู 

(คอ. 5.1-2-01-คอ.5.1-2-02)  
3.  มีการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกบังานวจิยั (คอ5.1-3-01-คอ.5.1-3-03) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

155

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

คอ.5.1-1-01  ขั้นตอนการปฏิบติังานการดาํเนินงานการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 
คอ.5.1-1-02  คาํสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ี 16/2553  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คอ.5.1-1-03 เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานรายโครงการ 
คอ.5.1-1-04 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
คอ.5.1-2-01 แผนการสอน  วชิา  หลกัและวธีิการสอนเทคนิคศึกษา 
คอ.5.1-2-02 โครงการการสอนตามแนวใหม่ (เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานรายโครงการ) 
คอ.5.1-3-01 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรบรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  
คอ.5.1-3-02 แบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 
คอ.5.1-3-03 แบบเสนอโครงการวจิยั ประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2553  

 
จุดแข็ง 

1.  งานบริการวิชาการแก่สังคมไดรั้บการจดัตั้งเป็นหน่วยงาน สังกดัฝ่ายวิชาการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในส่วน
ของงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได ้

 2.  มีโครงการ แผนปฏิบติัการ บุคลากรประจาํและคณะกรรมการอยา่งชดัเจน 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.  จาํนวนงบประมาณและจาํนวนโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัยงัไม่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ   

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัโครงการท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมสามารถนาํแนวความคิด

กลบัมาพฒันาเป็นผลงานเพ่ือปรับใหเ้ขา้กบัการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานบริการวชิาการ
แก่สงัคม 

 
ปีการศึกษา  2554 

แผนพฒันา 
1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกบัการเรียน

การสอนและงานวจิยั 

 
ปีการศึกษา  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานบริการวชิาการแก่สังคม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2  :  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  (สกอ. 5.2)  

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ 
กาํหนดทิศทางและการจดัทาํแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 

 2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสังคม 
 4. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ 
 5. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดาํเนินงานผา่นระดบั 3  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  คือ 
1. มีการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  ปีงบประมาณ 2554  (คอ 5.2-1-01) 
2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหน่วยงาน (คอ 5.2-2-01)       
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสังคม (คอ 5.2-3-01) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 1 1 1 1 3 3 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.5.2-1-01  เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานรายโครงการ 
คอ.5.2-2-01  โครงการอบรมบริการวิชาการ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คอ.5.2-3-01 เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานรายโครงการ 
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จุดแข็ง 
1.  งานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  และตรงตามความร

ความสามารถ  ความถนดัของคณะฯ  
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรนาํผลการประเมิน ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการ 
2. ควรพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ให้ชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการ

จดัโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานบริการวชิาการ
แก่สงัคม 

 
งบประมาณ 2554 

แผนพฒันา 
1. ควรพัฒนาปรับปรุงโครงการบริการวิชาการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนใหม้ากท่ีสุด 
 

 
งบประมาณ 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานบริการวชิาการแก่สังคม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3 :  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั  (สมศ.8) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ : 

 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
และการวจิยั 

x 100 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน  

ผลการดาํเนินการ  
ในปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีโครงการบริการวิชาการ  5 โครงการและไดมี้การนาํความรู้และ

ประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนทั้ง  จาํนวน  5  โครงการ  ดงัน้ี 
1. โครงการอบรมแก่ชุมชนเร่ือง การถ่ายภาพน่ิงเพ่ือการนาํเสนอผลงานวชิาการ   

2. โครงการอบรมอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นเยาว ์รุ่นท่ี 3 

3. โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Power Point 
4. โครงการอบรมเร่ือง การสอนตามแนวใหม่ 

5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการบาํรุงรักษารถยนตเ์พ่ือการประหยดัพลงังานและการใชง้านอยา่งปลอดภยั 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   5 100 5 100 5 100 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.5.3-(1-3)-1 ตารางแสดงขอ้มูลการนาํความรู้และประสบการจาการบริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั 

 
จุดแข็ง 

1.                                                                                                                                                                                                           
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. การนาํโครงการบริการวชิาการไปทาํการขยายผลสู่การเปิดรายวชิาใหม่ 
2. การนาํโครงการบริการวชิาการไปใชใ้นการต่อยอดสู่หนงัสือหรือตาํรา 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ให้ผูรั้บผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ระบุความ
สอดคลอ้งและการนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียน  การสอน
หรืองานวจิยั ในโครงการบริการวชิาการท่ีเสนอของบประมาณ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานบริการวชิาการ
แก่สงัคม 

 
ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. ให้สาขาวิชาทาํการเสนอโครงการบริการวิชาการท่ี

สามารถนาํมาขยายผลสู่การเผดิรายวชิาใหม่ 
2. ประชุมอาจารย์ผู ้สอนเก่ียวกับการจัดโครงการ  

บริการวิชาการ เพ่ือจัดทําการเสนอตาํราหรือหนังสือทาง
วชิาการ 

 
ปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานบริการวชิาการแก่สังคม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4 :  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้าํหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรม

ของชุมชนหรือองคก์ร 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีการดาํเนินงานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก  โดยมีการจดัโครงการอบรม  เร่ือง  การสอนตามแนวใหม่  ซ่ึงไดด้าํเนินการร่วมกบัวิทยาลยั
อาชีวศึกษานครราชสีมา  (คอ.5.4-01) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

คอ.5.4-01 รายงานผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการเร่ือง  การสอนตามแนวใหม่ 

 
จุดแข็ง 

1. มีการร่วมมือกบัชุมชนหรือองคก์รภายนอกในการใหบ้ริการวชิาการ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.    การนาํโครงการบริการวชิาการอ่ืนๆ  สร้างความร่วมมือกบัชุมชนหรือองคก์รภายนอกใหม้ากข้ึน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนหรือองค์กรภายนอก   
เสนอความตอ้งการในการใหบ้ริการวชิาการเร่ืองอ่ืนๆ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานบริการวชิาการ
แก่สงัคม 

 
ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. จดักิจกรรมพบปะชุมชนใกลเ้คียงเพ่ือประชาสัมพนัธ์

โครงการบริการวิชาการและสาํรวจความตอ้งการในการอบรม

จากชุมชน 

 
ปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานบริการวชิาการแก่สังคม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5 :   ผลการช้ีนาํ  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ (สมศ.18) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  
  ไม่มี 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 - - - - - - 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

- - 

 
จุดแข็ง 

ไม่มี 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
ไม่มี 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานบริการวชิาการ
แก่สงัคม 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
         (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
        (หัวหน้างานบริการวชิาการแก่สังคม) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.5.1 :  การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นการส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดาํริภายในสถาบนั   

                               (สมศ.18.1) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ไม่มี 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 0 0 0 0 0 0 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

- - 

 
จุดแข็ง 

ไม่มี 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
ไม่มี 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

165

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

- งานบริการวชิาการ
แก่สงัคม 

 
- 

แผนพฒันา 
- 

 
- 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ    ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางรุ่งอรุณ    พรเจริญ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6101 
                                       (หัวหน้างานบริการวชิาการแก่สังคม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5.2  :   การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม จิตสาธารณะภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจดัโครงการดา้นจิตสาธารณะ โดยส่งเสริมใหจ้ดั

โครงการและ ดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาสังคม กิจกรรมรณรงครั์กษาความสะอาดภายใน
คณะ (คอ.5.5.1-1-01) 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการดาํเนินการตามแผนท่ีตั้งไวแ้ละบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
โดยมีการดาํเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้(คอ.5.5.1-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม จิต
สาธารณะใหมี้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะ ซ่ึงการดาํเนินโครงการดงักล่าวส่งผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คณะ เช่น กิจกรรมโครงการค่ายอาสา (คอ.5.5.1-3-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.5.5.1-1-01 โครงการรวมใจครูช่าง สร้างฝันเพ่ือนอ้ง ปี 1 และกิจกรรมรับนอ้ง 
คอ.5.5.1-2-01 ผลการประเมินและสรุปผลการดาํเนินโครงการ 
คอ.5.5.1-3-01 แบบประเมินและผลสรุปความพึงพอใจในการนาํประโยชน์ไปใช ้
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จุดแข็ง 
  - 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. พฒันาใหมี้กิจกรรมดา้นส่งเสริมการช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม จิตสาธารณะ ใหม้ากข้ึน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาในคณะฯเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นค่านิยม จิตสาธารณะ ใหม้ากข้ึน 

 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

- งานศิลปวฒันธรรม 

ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1.  พฒันาให้มีกิจกรรมดา้นการส่งเสริมการช้ีนาํและ/

หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม จิตสาธารณะ ใหม้ากข้ึน 
 

ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
        (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวขนิษฐา     ดสุีบิน   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6110 
                                           (หัวหน้างานศิลปวฒันธรรม) 
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องค์ประกอบที ่6  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 :  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 6.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 2. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียน

การสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 6. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา  2552 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผลงานระดบั  3  ตามเกณฑม์าตรฐานของ  สกอ.  คือ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมโดยการเชิญชวน คณาจารย ์

เจ้าหน้าท่ี แต่งกายด้วยผา้ไทย ทุกวนัศุกร์ มีคาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  (คอ.6.1-1-01)  และ
ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด มีโครงการศิลปวฒันธรรมท่ีดาํเนินการตามแผน (คอ.6.1-1-02) มีการประเมินผลและสรุปผล
การดาํเนินโครงการ (คอ.6.1-1-03) 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีนโยบายใหอ้าจารยผ์ูส้อนทุกท่านมีการสอดแทรกและบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษาตามนโยบาย สกอ. (คอ.6.1-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการเผยแพร่การดาํเนินโครงการและกิจกรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมลง
ในเวป็ไซดข์องคณะฯและมหาวทิยาลยั (คอ.6.1-3-01) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.6.1-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
คอ.6.1-1-02 โครงการศิลปวฒันธรรมท่ีดาํเนินการในปีการศึกษา 2553 
คอ.6.1-1-03 ผลการประเมินและสรุปผลการดาํเนินโครงการ            
คอ.6.1-2-01 รายงานการประชุมคณะเก่ียวกบันโยบายการเรียนการสอน 
คอ.6.1-3-01 ขอ้มูลข่าวสารดา้นศิลปวฒันธรรมเวบ็ไซดข์องคณะฯ  www.teched.rmutp.ac.th 

 
จุดแข็ง 

1. มีนโยบายดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มีโครงการ แผนปฏิบติัการ บุคลากรรวมทั้งมีการแต่งตั้งคระกรรมการ
รับผดิชอบ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. จาํนวนงบประมาณและจาํนวนโครงการท่ีไดรั้บอนุมติันอ้ย ควรมีการสนบัสนุนโครงการดา้นน้ีใหม้าก 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จัดโครงการท่ีสามารถส่งเสริมนําแนวคิดกลับมา

พฒันาจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

- งานศิลปวฒันธรรม 

ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. จดัโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชในสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา เพ่ือพฒันาการจดักิจกรรมสู่ระดบัประเทศต่อไป 
 

ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
         (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวขนิษฐา     ดสุีบิน   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6110 
                                       (หัวหน้างานศิลปวฒันธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teched.rmutp.ac.th/
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ตัวบ่งช้ีที ่6.2 :   การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 3. มีการดาํเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจดัโครงการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยส่งเสริมให้จดัโครงการและ 
ดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  จดัโครงการวฒันธรรมสัญจร (คอ.6.2-1-01)โครงการเยาวชนรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย
(คอ.6.2-1-02) โครงการวนัสถาปนาวทิยาเขต  โครงการวนัไหว้ครูกิจกรรมสัมพนัธ์ 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 80 (คอ.6.2-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้มีการจดังานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดั
กิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมตลอดทั้งปี รวมทั้งส้ิน  7  กิจกรรม ประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งในส่วนของ
คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา (คอ.6.2-3-01)  นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัยงัมีการดาํเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีจดั
โดยคณะอีกดว้ย  (คอ.6.2-3-02) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.6.2-1-01 โครงการวฒันธรรมสัญจร 
คอ.6.2-1-02 โครงการเยาวชนรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 
คอ.6.2-2-01 ประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินโครงการ 
คอ.6.2-3-01 ตวัอยา่งโครงการและกาํหนดกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของคณะฯ 
คอ.6.2-3-02 ตวัอยา่งโครงการและกาํหนดกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั 

 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการจดัโครงการโดยการนาํระบบประกนัคุณภาพมาใช ้
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. พฒันาการจัดโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพ่ือพฒันาการจัดกิจกรรมสู่
ระดบัประเทศ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมแผนงานการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม

ใหม้ากข้ึน 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

- งานศิลปวฒันธรรม 

ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. จดัโครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืชในสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา เพ่ือพฒันาการจดักิจกรรมสู่ระดบัประเทศต่อไป 
 

ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
         (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวขนิษฐา     ดสุีบิน   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6110 
                                       (หัวหน้างานศิลปวฒันธรรม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.3 :  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
 2. อาคารสถานท่ี สะอาดถกูสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย ์
 3. ปรับแต่งและรักษาภมิูทศัน์ใหส้วยงาม  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 4. มีพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
 5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานดา้นการทาํนุศิลปะและวฒันธรรม เพ่ือให้เกิด
วฒันธรรมท่ีดีในองค์กร ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะทั้งในส่วนของ

คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรม  (คอ.6.3-1-01) 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนโยบายในการดูแลและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะและ

ตกแต่งอาคารสถานท่ีภายในคณะให้สวยงาม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและงานอาคารสถานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแล 
และมีการติดตามประเมินเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง  (คอ.6.3-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและงานอาคารสถานท่ีกาํกบัดูแลและปรับแต่งสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในคณะให้แลดูสวยงามอยู่เสมอ โดยเน้นให้สะอาด มีระเบียบ ไม่ส้ินเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  (คอ.6.3-3-01) 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจดัพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรมทางดา้นศิลปะและ
วฒันธรรมหลายแห่ง เช่น  ลานอิฐแดงใชส้าํหรับจดักิจกรรม ลานกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  (คอ.6.3-4-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.6.3-1-01 ตวัอยา่งโครงการและกิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
คอ.6.3-2-01 นโยบายขอคณะในการปรับปรุงสถานท่ี 
คอ.6.3-3-01 รูปภาพสถานท่ีต่างๆภายในคณะ 
คอ.6.3-4-01 รูปภาพพ้ืนท่ีทางวฒันธรรม และตวัอยา่งกิจกรรมท่ีจดั 

 
จุดแข็ง 

1. คณะสนบัสนุนใหป้รับปรุงพ้ืนท่ีใหส้วยงาม 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. สนบัสนุนใหจ้ดัโครงการดา้นศิลปะและวฒันธรรม/กิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่ ง เ สิ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม กัน รั ก ษ า

สภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด มีระเบียบ อยูเ่สมอ 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

- งานศิลปวฒันธรรม 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

แผนพฒันา 
1. พฒันาใหมี้กิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

 

 
ปีการศึกษา   2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
        (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวขนิษฐา     ดสุีบิน   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6110 
                                           (หัวหน้างานศิลปวฒันธรรม) 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.1  :  ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 9.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ล่วงหนา้ 
 2. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั                

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันา

สถาบนั 
 3. ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน

และผลการดาํเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 
 4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อาํนาจในการตดัสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพ่ือให้สามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์ของ

สถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 
 6. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบ้ริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานขอ้ท่ี 6 นั้น ตอ้งแสดงขอ้มูลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ครบถว้นทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศพัทท่ี์ระบุไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะกรรมการประจําคณะทําหน้าท่ีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย

คณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. 2550  (คอ.7.1-1-01)  และมีบทบาทหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พ.ศ. 2548  (คอ.7.1-1-02)  โดยมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวล้่วงหนา้ตามแบบประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ประจาํปี พ.ศ. 2553 (คอ.7.1-1-03) 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํคณะจากคณาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี และ
อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้ (คอ.7.1-2-01)  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.7.1-2-02) คณะกรรมการวชิาการ (คอ.7.1-2-03)  
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3. ผู ้บริหารการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่ทางปฏิบัติตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะ (คอ.7.1-3-01) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ (คอ.7.1-3-02) และรายงานการประชุม
คณะกรรมการวชิาการ (คอ.7.1-3-03)  

4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้อาํนาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม ตามเป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2553 ตาม KPI ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.7.1-4-01) KPI แต่ละฝ่าย  
(คอ.7.1-4-02)  และ KPI  ของสาขา (คอ.7.1-4-03) และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  SAR 
CARD (คอ.7.1-4-04) 

5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์เช่น การส่งเสริม
ใหบุ้คลากรเขา้อบรม สัมมนาภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลยัฯ และภายนอกมหาวิทยาลยัฯ (คอ.7.1-5-01)  ผูบ้ริหารมีการส่ง

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของงบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนของคณะเสนอต่อ

มหาวทิยาลยั (คอ.7.-5-02)  รายงานการรับจ่ายเงินของคณะทุกเดือน  (คอ.7.1-5-03) 
6. คณะบริหารงานโดยหลกัธรรมาภิบาล เช่น การจดัให้มีโครงการพฒันาบุคลากรของคณะ (คอ 7.1-6-01)  การ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรของคณะไปศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (คอ.7.1-6-02)  มีการเสนอช่ือใหบุ้คลากรในคณะ

ไปฝึกอบรมตามหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และความชาํนาญ     
(คอ.7.1-6-03)  มีการประชุมอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของคณะเพ่ือทราบความกา้วหน้าในการดาํเนินงานของคณะและทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะและมหาวทิยาลยัฯ (คอ.7.1-6-04) 

7. ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินจากคณะกรรมการประจาํคณะมาปรับปรุงการบริหารงาน (คอ.7.1-7-01) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 4 3 5 4 7 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.1-1-01 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยคณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. 2550 
คอ.7.1-1-02 บทบาทหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 
คอ.7.1-1-03 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ประจาํปี พ.ศ. 2553 
คอ.7.1-2-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-2-02 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-2-03 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-4-01 KPI  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-4-02 KPI ของแต่ละฝ่าย 
คอ.7.1-4-03  KPI ของสาขา 
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คอ.7.1-4-04  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม SAR CARD  
คอ.7.1-5-01 การส่งเสริมใหบุ้คลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเขา้อบรม สัมมนา 
คอ.7.1-5-02 ส่งแผนการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณเงินรายไดใ้นส่วนของงลงทุน งบอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน 
คอ.7.1-5-03 รายงานการรับจ่ายเงินของคณะทุกเดือน 
คอ.7.1-6-01 โครงการพฒันาบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คอ.7.1-6-02 การศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสังกดัคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-6-03 การไปฝึกอบรมของบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-6-04 การประชุมบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.1-7-01 แบบประเมินคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทาง นโยบาย ในการดาํเนินงานตามภารกิจหลกั
ของคณะและมหาวทิยาลยั 

2. มีการติดตามผลการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผูบ้ริหารของคณะ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1.  จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะระหว่างอาจารย์-
เจา้หนา้ท่ีในแต่ละฝ่าย  สาขา  

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- สาํนกังานคณบดี 

 
ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. วางแผนการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะให้ได้

ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
ปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางนิภา     สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6202 
                                           (หัวหน้าสํานักงานคณบด)ี 
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ตัวบ่งช้ี 7.2 :  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการกาํหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนั

อยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
 2. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยัอย่าง

ชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพ่ือ

คน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี

เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 

 5. มีการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ในปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีการดาํเนินงานผา่นระดบั 3 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  คือ  
1. ศนูยจ์ดัการความรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ี

สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัยของ

มหาวทิยาลยัฯ (คอ.7.2-1-01 , คอ.7.2-1-02) 
2. คณะครุศาสตร์อุตสากรรมกาํหนดบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิต

และดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 โดยออกเป็นคาํสั่งและส่งบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม (คอ.7.2-
2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge)  เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรต่างสาขาในคณะฯ 
(คอ.7.2-3-01 , คอ.7.2-3-02) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.2-1-01 แผนยทุธศาสตร์คณะฯ 
คอ.7.2-1-02 แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้คณะฯ 
คอ.7.2-1-03 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ 
คอ.7.2-2-01 หนงัสือส่งบุคลากรเขา้ร่วมเก่ียวกบังานวจิยั 
คอ.7.2-3-01 เอกสารแลกเปล่ียนเรียนรู้(อาจารยข์นิษฐา  ดีสุบิน) 
คอ.7.2-3-02 โครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั (คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.สุวรรณภมิู  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จุดแข็ง 
1. คณะครุศาสตณ์อุตสาหกรรมมีบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลาย 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีทรัพยากรท่ีพอเพียงกบันกัศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานท่ี

สามารถเขา้มาเรียนรู้ไดอ้ยา่งพอเพียง 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ตอ้งเพ่ิมบุคลากรในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลขอ้มูลองคค์วามรู้และเผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. จาํนวนองคค์วามรู้ท่ีนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้น KM  อยา่งเตม็รูปแบบ 
4. ควรขยายผลปรับใชไ้ปยงัหน่วยงาน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ผูบ้ริหารควรกาํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 
- ศูนยก์ารจดัการ
ความรู้ (KM) 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

แผนพฒันา 
1. จดัพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการความรู้ตาม 

อตัลกัษณ์การผลิตบณัฑิต 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฎ     ผ่องพุฒิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6100 
        (รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววารินี     วรีะสินธ์ุ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6152 
                                           (หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้  KM) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ  (สกอ. 7.3) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดัท่ี 11) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม

การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพ 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
 4. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนด 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดใ้ชแ้ผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2553 และไดม้อบหมายให้แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผูดู้แลระบบ

สารสนเทศของคณะ (คอ.7.3-1-01) 
2. คณะไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั ครอบคลุมงานดา้น

ต่าง ๆ ดงัน้ี (คอ.7.3-2-01) 
-  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลคลงัปัญญามทร.พระนคร  ฐานขอ้มูล e-Book    ฐานขอ้มูลการ

จดัการความรู้ KM   blog  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  
-  ดา้นการวจิยั ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลวารสารวชิาการและวจิยั  ฐานขอ้มูลอา้งอิงงานวจิยั 
-  ดา้นการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่ ระบบงานบริหารองคก์รอยา่งชาญฉลาด (BI)  ระบบติดตามการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัราชการ   ระบบติดตามผลการปฏิบติัราชการ (กพร.)  ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศ   ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล   ระบบบนัทึกภาระงาน  ระบบลาออนไลน์  ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

- ดา้นการเงิน  ไดแ้ก่ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
- ดา้นการประกนัคุณภาพ  ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระบบติดตามการพฒันา

คุณภาพภายใน (IQA)  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศโดยเวบ็ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร 

เพ่ือสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล (คอ.7.3-3-01) 
4. ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะนาํผลการประเมินไปปรับปรุงระบบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถทาํงานไดมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน (คอ.7.3-4-01) 
5. ทางคณะมีการส่งขอ้มูลของระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (CHE QA 

Onling) ผา่นระบบเครือข่ายของสาํนกัคณะกรรมการอุดมศึกษาตามท่ีกาํหนด (คอ.7.3-5-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.3-1-01 แผนพฒันาระบบสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2553 
คอ.7.3-2-01 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีแสดงระบบสารสนเทศต่างๆ 
คอ.7.3-3-01 แบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
คอ.7.3-4-01 ขอ้มูลสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คอ.7.3-5-01 ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Onling) 

 
จุดแข็ง 

1. คณะไดมี้การใชร้ะบบสารสนเทศร่วมกบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงรองรับการทาํงาน
ครบทั้ง 4 พนัธกิจ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- งานประชาสมัพนัธ์ 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวศศิธร     ชูแก้ว   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
                                       (หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4 :  ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ. 7.4) 

                          
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ี

รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 
 2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสถาบนั 

ตวัอยา่งเช่น 
-   ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-   ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
-   ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
-   ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจยั 
ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

-   ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 
-   ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-   อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบนั 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขอ้ 2 
 4. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และดาํเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ย    

ปีละ 1 คร้ัง 
 6. มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียง

ในรอบปีถดัไป 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดน้าํระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดในดา้นระบบบริหารความเส่ียง โดยคณะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในข้ึน (คอ.7.1-1-01) 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดป้ฏิบติัตามนโยบายของมหาวิทยาลยัดว้ยการประชุมทาํความเขา้ใจให้ความรู้กบั
บุคลากรในคณะซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารความเส่ียง (คอ.7.4-2-01) 

3. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยมีการวเิคราะห์ระบบความเส่ียงและระดบัความเส่ียง กาํหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบติัการ เพ่ือลดและแกไ้ข ป้องกนัความเส่ียง (คอ.7.4-3-01)  

4. ดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีลาํดบัความเส่ียงสูง (คอ.7.4-4-01) 
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5. มีการติดตามและประเมินสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง 
(คอ.7.4-5-01) 

6. นาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาดาํเนินการจดัทาํแผนบริหารความ
เส่ียงในปีถดัไป (คอ.7.4-6-01 ) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 3 5 4 6 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
 

คอ.7.4-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
คอ.7.4-2-01 คู่มือการบริหารความเส่ียง 
คอ.7.4-3-01 แผนบริหารความเส่ียงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.4-4-01 Sar Card 
คอ.7.4-5-01 คู่มือการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ขอ้ 6 
คอ.7.4-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
จุดแข็ง 

1. มีเอกสารวชิาการจดัทาํความเส่ียงเพ่ือรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ขอ้ 6 
2. มีแผนบริหารความเส่ียงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกกรม 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.  ควรมีการวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงเพื่อรายงานมหาวิทยาลยัทุกงาน/โครงการท่ีหน่วยงาน
ดาํเนินการ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเ ส่ียงเพื่อ

แกปั้ญหา 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเขา้ใจในระบบการบริหาร

ความเส่ียงและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

- คณะกรรมการบริหาร
คณะ  (CEO) 
- ผูช่้วยคณบดี 

- สาํนกังานคณบดี 

 
ปี 2554 

แผนพฒันา 
1. สนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีทําให้เกิด

ความเส่ียงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของคณะ 
2. เพ่ิมพูนความรู้ในเร่ืองความเส่ียงให้บุคลากรเกิดความ

เขา้ใจมากข้ึน 

 
- 
 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายสมชาย     เหลอืงสด   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางนิภา     สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6202 
                                       (หัวหน้าสํานักงานคณบดี) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.5  :   การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12) (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 12.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ การประเมนิ  
 ใชค้่าคะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภาสถาบนั  (คะแนนเตม็ 5) ท่ีครอบคลุม 5 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

 1. สภาสถาบนัทาํพนัธกิจครบถว้นตามภาระหนา้ท่ีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัของสถานศึกษา 
 2. สภาสถาบนักาํหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง กาํกบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
 3. สภาสถาบนัทาํตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. สภาสถาบนักาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 5. สภาสถาบนัดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะกรรมการประจาํคณะทาํหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. 2550  (คอ.7.5-1-01)   
มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํคณะ จากคณาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุ มีวาระดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี (คอ.7.5-1-02) 

2. มีการกาํหนดยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา ปณิธาน (คอ.7.5-2-01)  มีคาํสั่งคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์กาํกบัดูแลตวับ่งช้ีและจดัเก็บขอ้มูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ 
เพ่ือจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา 2553 (คอ.7.5-2-02) จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ
แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (คอ.7.5-2-03)  

3. มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีในตาํแหน่งคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาตามประกาศ ข้อบังคับ คาํสั่ง เพ่ือ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ท่ีอยูใ่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการประจาํคณะ (คอ.7.5-3-01) 

4. บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัพระนคร พ.ศ. 2548 (คอ.7.5-4-01) 
คณะมีการนาํส่งแผนการปฏิบติัการใชจ่้ายงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 2553 ในส่วนของงบลงทุน งบอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอ่ืน (คอ.7.5-4-02) และการส่งรายงานการรับจ่ายเงินของคณะทุกเดือน (คอ.7.5-4-03) 

5. คณะกรรมการประจาํคณะ พิจารณา กาํกบั ดูแล การบริหารงานของคณะโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เช่น การ
พิจารณาเสนอช่ือบุคลากรของคณะเขา้รับรางวลัหรือพิจารณาเสนอช่ือบุคคลภายนอกเขา้รับพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิ 

(คอ.7.5-5-01)   
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 3 5 4 5 5 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.5-1-01 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. 2550 
คอ.7.5-1-02 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํคณะ 
คอ.7.5-2-01 การกาํหนดยทุธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.5-2-02 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ กาํกบัดูแลตวับ่งช้ีและการจดัเก็บขอ้มูล รายงานตามเป้าหมาย

คุณภาพ (SAR) 
คอ.7.5-2-03 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
คอ.7.5-3-01 บทบาทหนา้ท่ีคณบดีและหวัหนา้สาขา 
คอ.7.5-4-01 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการประจาํคณะตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2548 
คอ.7.5-4-02 การนาํส่งแผนปฏิบติัการใชจ่้ายงบประมาณรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 2553 
คอ.7.5-4-03 การจดัส่งรายงานการรับจ่ายเงินของคณะทุกเดือน 
คอ.7.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ เพ่ือพิจารณาบุคคลเขา้รับพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิ 

 
จุดแข็ง 

1. คณะกรรมการประจาํคณะรู้บทบาทหนา้ท่ีในการเป็นคณะกรรมการประจาํคณะไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรตอ้งมีการพฒันาในดา้นการส่ือสารภายในคณะใหม้ากข้ึน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัหางบประมาณภายนอกเพ่ือนาํมาพฒันาคณะ เช่น 
ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประจาํคณะภายนอก 
ศิษยเ์ก่า เช่น การขอทุนให้นักศึกษาหรือขอสถานท่ีฝึกงานให้
นกัศึกษา 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- สาํนกังานคณบดี 

 
ประจาํปีงบประมาณ 2554 

แผนพฒันา 
1. สร้างความร่วมมือใหห้น่วยงานและบุคลากรในคณะ

นาํเสนอขอ้มูลท่ีรวดเร็วและถกูตอ้ง 

 
ประจาํปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางนิภา     สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6202 
                                       (หัวหน้าสํานักงานคณบดี) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.6  :   การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ การประเมนิ  

 ใชค้ะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้ง  (คะแนนเตม็ 5) 

ผลการดาํเนินการ  
1. มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาคณบดีให้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของคณะตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 , 2549 , 2551 , และ 2553 (คอ.7.6-1-01) คาํสั่งแต่งตั้งคณบดี (คอ.7.6-1-02)  การสรร
หาผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้สาขาวิชา ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 , 2551  (คอ.7.6-1-03) 
และคาํสั่งหวัหนา้สาขาวชิา (คอ.7.6-1-04) 

2. ผูบ้ริหารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดาํเนินงานตามเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี

การจดัทาํและตรวจสอบรายงานทางการเงิน การเปิดเผยดา้นสารสนเทศโดยทาํงานอยา่งโปร่งใส   (คอ.7.6-2-01) ดา้นงานการ
บริหารงานภายในคณะให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบและพิจารณา  (คอ.7.6-2-02 ) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน (คอ.7.6-2-03) ทาํแผนบริหารความเส่ียง (คอ.7.6-2-04)  

3. มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัในคณะมีการจดัทาํคาํสั่งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือทาํรายงานการประเมินตนเอง (คอ.7.6-3-01) ทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัทาํยทุธศาสตร์ กาํกบัตวัและตวับ่งช้ีและจดัเกบ็ขอ้มูล (คอ.7.6-3-02) 

4.  มีการจัดทาํแผนระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว (คอ.7.6-4-01)  มีผงัยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม (คอ.7.6-4-02) มีการรายงานการรับ-จ่ายเงินของคณะ (คอ.7.6-4-03) 
5.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานผูบ้ริหารสูงสุดของคณะ (คอ.7.6-5-01) มีการรายงานผลการประเมินผูบ้ริหาร

สูงสุดของคณะต่อคณะกรรมการประจาํคณะ เพ่ือทราบผลการประเมินโดยมีมติให้มอบสาํนกังานคณบดีติดประกาศให้ทราบ
ทัว่กนั (คอ.7.6-5-02) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 3 6 4 5 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.6-1-01 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครในการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 , 2549 , 2551 และ 2553 
คอ.7.6-1-02 คาํสั่งแต่งตั้งคณบดี 
คอ.7.6 -1-03 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการสรรหาหวัหนา้สาขาวชิา 
คอ.7.6 -1-04 คาํสั่งแต่งตั้งหวัหนา้สาขาวชิา 
คอ.7.6-2-01 เวป็ไซด ์แสดงกิจกรรมของคณะ 
คอ.7.6-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทราบและพิจารณา 
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คอ.7.6-2-03 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
คอ.7.6-2-04 แผนบริหารความเส่ียง 
คอ.7.6-3-01 แผนยทุธศาสตร์และคาํรับรองการปฏิบติัราชการคณะครุศาสตร์ฯ เพ่ือทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
คอ.7.6-3-02 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์กาํกบัตวับ่งช้ีและจดัเกบ็ขอ้มูล 
คอ.7.6-4-01 แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
คอ.7.6-4-02 ผงัยทุธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.6-4-03 การรายงานการรับ-จ่ายเงินคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.6-5-01 แบบประเมินผูบ้ริหารสูงสุดของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.6-5-02 ผลการประเมินผูบ้ริหารสูงสุดของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.6-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความสําคญัและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ
ตามคาํรับรองฯในประเดน็ตวัช้ีวดัท่ี 12 ก.พ.ร. (สมศ 13) เป็นอยา่งดี 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. คณะกรรมการประจาํคณะภายนอกติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละกรรมการประจาํคณะภายในติด
ราชการด่วนไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

2. ขาดระบบติดตามและประเมินผลจากภายในหน่วยงาน 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
- คณะกรรมการ

บริหารคณะ  (CEO) 
- รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน 
- สาํนกังานคณบดี 

 
- 

แผนพฒันา 
1. ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรในคณะให้ทราบ

เก่ียวกบัระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 
ปีงบประมาณ 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางนิภา     สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6202 
                                       (หัวหน้าสํานักงานคณบดี) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.7  :   ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาสถาบนัสู่ระดบัสากล (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั  5) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและจัดทําแผนพัฒนาประจําปี       
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือพฒันาวชิาการระดบัสาขาวิชาหรือสถาบนัใหไ้ดรั้บการยอมรับในระดบัภูมิภาค
หรือนานาชาติ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภาสถาบนัอุดมศึกษา 

 2. มีการดาํเนินการพฒันาวิชาการระดบัสาขาวิชาหรือสถาบนัสู่สากล ตามแผนพฒันาประจาํปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553 ท่ีกาํหนด 

 3. มีการติดตามและการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงานพฒันาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 4. มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพฒันาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจดัทาํ

ขอ้เสนอในการปรับปรุงการดาํเนินงาน พร้อมจดัทาํแผนงานพฒันาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 5. ไดรั้บการจดัอนัดบัสาขาวชิาหรือระดบัสถาบนัจากองคก์รจดัอนัดบัชั้นนาํของโลก 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

1 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

5 ประเดน็ 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล (คอ.7.7-1-01) 
2. นาํเสนอแผนพฒันาสถาบนัสู่สากลต่อกรรมการบริหารคณะ (คอ.7.7-2-01) 
3. คณะกรรมการดํา เ นินการจัดให้ มีการดํา เ นินการตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาสู่สากล  

ท่ีกาํหนด (คอ.7.7-2-01) 
4. คณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาสู่สากล รับผิดชอบติดตาม ดูแล และประสานงานระหวา่งหน่วยงานและบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามแผนโครงการ/กิจกรรมท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (คอ.
7.7-3-01) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.7-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัสู่สากล 

คอ.7.7-2-01 แผนพฒันาสถาบนัสู่สากล 
คอ.7.7-3-01 รายงานผลการดาํเนนการตามโครงการ/กิกรรมแผนพฒันาสู่สากล 
คอ.7.7-4-01 สรุปรายงานผลตามแผนการพฒันาสถาบนัสู่สากล ประจาํปี 2553 

 
จุดแข็ง 

1.    มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการและผู ้รับผิดชอบการดําเนินการตามแผนพัฒนาคณะฯ สู่สากล  ทําให้เกิด
ความกา้วหนา้และมีความชดัเจนในการดาํเนินการ 
  2.  คณะครุศาสตณ์อุตสาหกรรมมีบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลาย 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.    การพฒันาคณะฯ สู่สากลเป็นเร่ืองยากในการดาํเนินการระยะสั้นใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี
กาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- งานวเิทศสมัพนัธ์ 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 
ผู้ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววารินี     วรีะสินธ์ุ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6152 
       (หัวหน้างานวเิทศสัมพนัธ์) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.8  : ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 9) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการคาํนวณ  : 
 

จาํนวนผูรั้บบริการท่ีไดรั้บบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จาํนวนผูรั้บบริการทั้งหมดท่ีไดรั้บบริการในแต่ละงานบริการ 

 

งานบริการ (i) 
นํา้หนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกบัร้อยละของผู้รับบริการทีไ่ด้รับ

บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทยีบกบัจํานวนผู้รับบริการ

ทั้งหมด 

คะแนนที่

ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลีย่

ถ่วงนํา้หนัก    
(Wi x Ci) 

1 2 3 4 5 
1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

นํา้หนัก 
รวม 

Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตัวช้ีวดันีเ้ท่ากบั Σ (Wi x Ci) 

 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั เท่ากบั 
     

 Σ   (Wi x Ci)                  หรือ                   (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

        Σ Wi                                 W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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ผลการดาํเนินการ  
1.   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีกระบวนงานท่ีตอ้งรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553  จาํนวน  4 กระบวนงาน จากจาํนวน  5 กระบวนงาน  ท่ีมหาวิทยาลยัฯคดัเลือก เพ่ือนาํมารักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ  ไดแ้ก่ 

 1.1   การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 1.2   การขอหนงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษา 
 1.3   การขอหนงัสือรับรองความประพฤติของนกัศึกษา (หรือการขอหนงัสือรับรองการทาํกิจกรรมของ

นกัศึกษา) 
 1.4   การออกหนงัสือรับรองขา้ราชการและบุคลากร 
2.   ช้ีแจงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบวิธีการ /แนวทางการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติั

ราชการของส่วนราชการปี 2553  และประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบปรับกระบวนงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก
ประกาศแจง้นกัศึกษาและบุคลากรทราบ 

3.   ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการในแต่ละกระบวนงานใหน้กัศึกษาและบุคลากรทราบอยา่งชดัเจน 
4.   หน่วยงานรับผดิชอบปฏิบติังานตามประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
5.   แบบฟอร์มการจดัเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการและระยะเวลาการใหบ้ริการในแต่ละกระบวนงาน  

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.8-01 ใบขอเอกสารการศึกษาของนกัศึกษา 
คอ.7.8-02 บนัทึกขอหนงัสือรับรองขา้ราชการและบุคลากร 
คอ.7.8-03 แบบฟอร์ม 9.2  การจดัเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการและระยะเวลาใหบ้ริการ  ประจาํเดือน  แยกตามกระบวนการ 
คอ.7.8-04 แบบฟอร์ม 9.3  ตารางสรุปการคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน (ระดบั 1-4) 
คอ.7.8-05 แบบฟอร์ม 9.4  ตารางสรุปการคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนินงานตามระดบัคะแนนท่ี 5 

 
จุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการส่งเสริมและพฒันาระบบการใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถในการใหค้าํแนะนาํ   
 และบริการ 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการส่งเสริมใหมี้ฐานขอ้มลูท่ีดีมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. มีบุคลากรนอ้ย และตอ้งรับผดิชอบงานหลายหนา้ท่ี 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัประชุมพฒันาบุคลากรเพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานบริการ ขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 
- รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน 
- งานทะเบียน 
- งานบุคลากร 

 
1-2 วนั 

แผนพฒันา 
1. จดัโครงการสัมมนาดูงานเก่ียวกบัระบบทะเบียนและ

ประมวลผล เพ่ือศึกษาวิธีการดาํเนินงาน  การให้บริการงาน
ทะเบียนท่ีดีแก่นกัศึกษา 

 

 
ปีงบประมาณ 2554 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางวนัด ี    แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
                                       (หัวหน้างานทะเบียน) 

     นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
                                       (หัวหน้างานบุคลากร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.9  : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 11) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ  : 

ค าดชันีการใช ไฟฟ า/นํ้ามนั  = 
ค าการใช ไฟฟ า/นํ้ามนัมาตรฐาน - ค าการใช ไฟฟ า/นํ้ามนัจริง 

ค าการใช ไฟฟ า/นํ้ามนัจริง 

 

เกณฑ การให คะแนน :  
คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของสถาบนัอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน วยงานในสังกดั

ทั้งหมด โดยกาํหนดเกณฑ การให คะแนนของแต ละหน วยงาน ดงัน้ี  

 

1.  ด้านไฟฟ้ารวม 2.5 คะแนน 
เกณฑ การให คะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานด านไฟฟ า มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ระดบั ประเดน็ คะแนน 

1 ข อมูลรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานด านไฟฟ า ของ
คณะทาํงานลดการใช พลงังาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.5 

2 2.1 ข อมูลปริมาณการใช พลงังานไฟฟ า (kWh) ครบถ วน  0.25 
2.2 ข อมูลพ้ืนฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใช พลงังาน ครบถ วน 0.25 

3 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริงมากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วงตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง 
ร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือมีค่าดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าอยู่ในช่วง – 
0.200 ถึง -0.429 

0.5 

4 ปริมาณการใช ไฟฟ าจริง มากกว าปริมาณการใช ไฟฟ ามาตรฐาน โดยอย ูในช วงตั้งแต ร อยละ 10 ถึงร 
อยละ 25 ของปริมาณการใช ไฟฟ ามาตรฐาน หรือ มีค่าดชันีการใช พลงังานไฟฟ าอย ูในช วง -0.091 
ถึง -0.199  

0.5 

5 ปริมาณการใช ไฟฟ าจริง มากกว าปริมาณการใช ไฟฟ ามาตรฐาน ไม เกินร อยละ 10 ของปริมาณการ
ใช ไฟฟ ามาตรฐาน หรือ มีค าดชันีการใช พลงังานไฟฟ าอย ูในช วง 0 ถึง -0.090  
ในกรณีท่ีปริมาณการใช ไฟฟ าจริง น อยกว า ปริมาณการใช ไฟฟ ามาตรฐาน หรือ มีค าดชันีการใช 
พลงังานไฟฟ า มากกว า 0 จะได คะแนนเตม็ในการประเมินผลดา้นไฟฟ า (2.5 คะแนน) 

0.5 

 

2.  นํา้มนัเช้ือเพลงิ รวม 2.5 คะแนน  

เกณฑ การให คะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานด านนํ้ามนัเช้ือเพลิง มีรายละเอียด ดงัน  
ระดบั ประเดน็ คะแนน 

1 ข อมูลรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานด านนํ้ามนั เช้ือเพลิงของ
คณะทาํงานลดการใช พลงังาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

0.5 

2 2.1 ข อมูลปริมาณการใช นํ้ามนั (ลิตร) ครบถ วน  0.25 
2.2 ข อมูลพ้ืนฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใช พลงังาน ครบถ วน 0.25 

3 ปริมาณการใช นํ้ามนัจริง มากกว า ปริมาณการใช นํ้ามนัมาตรฐาน โดยอย ูในช วงตั้งแต ร อยละ 25 ถึง 
ร อยละ 75 ของปริมาณการใช นํ้ามนัมาตรฐาน หรือ มีค า ดชันีการใช พลงังานนํ้ามนัอย ูในช วง -
0.200 ถึง -0.429 

0.5 
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ระดบั ประเดน็ คะแนน 
4 ปริมาณการใช นํ้ ามนัจริง มากกว าปริมาณการใช นํ้ ามนัมาตรฐาน โดยอย ูในช วงตั้งแต ร อยละ 10 

ถึงร อยละ 25 ของปริมาณการใช นํ้ามนัมาตรฐาน หรือ มีค า ดชันีการใช พลงังานนํ้ ามนัอย ูในช วง -
0.091 ถึง -0.199  

0.5 

5 ปริมาณการใช นํ้ามนัจริง มากกว าปริมาณการใช นํ้ามนัมาตรฐาน ไม เกินร อยละ 10 ของปริมาณการ
ใช นํ้ามนัมาตรฐาน หรือ มีค าดชันีการใช พลงังานนํ้ามนัอย ูในช วง 0 ถึง -0.090  
กรณีท่ีปริมาณการใช นํ้ ามนัเช้ือเพลิงจริง น อยกว า ปริมาณการใช ไนํ้ ามนัเช้ือเพลิง มาตรฐาน หรือ 
มีค าดชันีการใช นํ้ามนัเช้ือเพลิง มากกว า 0 จะได คะแนนเตม็ในการประเมินผลด านนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
(2.5 คะแนน) 

0.5 

 
ผลการดาํเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ ดูแล มาตรการประหยดัพลงังาน 
2. รายงานขอ้มูลผา่น  www.e-report.energy.go.th  ตามมาตรการประหยดัพลงังาน (ไฟฟ้า-นํ้ามนั)  อยา่งต่อเน่ือง

ตลอดทุกเดือนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ณ  8  ตุลาคม  2553 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.9-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ ดูแล มาตรการประหยดัพลงังาน 

คอ.7.9-02 ขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า - นํ้ามนั และขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน 
(การรายงานขอ้มูลผา่น  www.e-report.energy.go.th ) 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัมาตรการประหยดัพลงังาน โดยมอบหมายใหผู้มี้ผูรั้บผดิชอบ 
2. บุคลากรใหค้วามร่วมมือในมาตรการประหยดัพลงังาน 
3. มีการรายงานผลตามมาตรการประหยดัพลงังาน (ค่าไฟฟ้า - นํ้ามนั) อยา่งต่อเน่ืองตลอดทุกเดือนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- งานอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    ว่าทีร่.ต.เกริกวุฒิ     รังสีปัญญา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6190 
                                       (หัวหน้างานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ) 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ตัวบ่งช้ีที ่7.10  :  ระดบัคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบนัอุดมศึกษาสู่การปฏิบติั (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 12.2)  

   (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 9.2) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลกั รวมทั้งการปรับแผนปฏิบติัราชการให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 
กรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด และกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษา 

 2. มีระบบการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดาํเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบติัราชการ
และเป้าหมายของสถาบนัอุดมศึกษาตามประเดน็ท่ี 1 ใหก้บับุคลากรในระดบัต่าง ๆ โดยมีการนาํขอ้มูลจาก
ระบบการส่ือสารมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในระดบัปฏิบติัเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของ

สภาสถาบนัอุดมศึกษาสู่การปฏิบติัได ้
 3. มีการจดัทาํแผนท่ียุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดบัคณะ/สํานัก โดยกาํหนดเป้าประสงคแ์ต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานดงักล่าวให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ

สถาบนัอุดมศึกษา  ดาํเนินการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบัสถาบนัลงสู่ทุกหน่วยงานในระดบัคณะ/
สาํนกั โดยใหมี้การจดัทาํขอ้ตกลงการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจแก่
บุคลากรทัว่ทั้งสถาบนั 

 4. มีการวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวคิดเก่ียวกบั

นโยบายการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดี และไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจ 
 5. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการอย่างสมํ่าเสมอ โดยจดัทาํเป็น

รายงานผลการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา และแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงการดาํเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 6. มีการทบทวนและนาํผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการมาใชเ้ป็นขอ้มูลสําคญัประกอบการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

ในประเดน็ท่ี 1 และ 2 

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

ในประเดน็ท่ี 1 และ 2 
และประเดน็อ่ืน 
อีก 1 ประเดน็  

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

ในประเดน็ท่ี 1 และ 2 
และประเดน็อ่ืน 
อีก 2 ประเดน็  

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

ในประเดน็ท่ี 1 และ 2 
และประเดน็อ่ืน 
อีก 3 ประเดน็  

ดาํเนินการได ้ 
สาํเร็จ ครบถว้น 

ในประเดน็ท่ี 1 และ 2 
และประเดน็อ่ืน 
อีก 4 ประเดน็ 
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ผลการดาํเนินการ  
ประเดน็ที ่1  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลกัรวมทั้งการปรับแผนปฏิบติัราชการให้

สอดคลอ้งกบันโยบายกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีคณะกรรมการประจาํคณะกาํหนดและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจาํปีงบประมาณ 2553 เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัในคณะ มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ
ยทุธศาสตร์และคาํรองการปฏิบติัราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาํปี งบประมาณ 2553 (คอ.7.10-1-01) 

ประเดน็ที ่2  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีระบบการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงานรวมถึงแผนปฏิบติั

ราชการและเป้าหมายของคณะตามประเดน็ท่ี 1ใหก้บับุคลากรในระดบัต่าง ๆ โดยมีการนาํขอ้มูลจากระบบการส่ือสารมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในระดบัปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของคณะกรรมการประจาํคณะสู่การปฏิบติัได ้

-   คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดถ้่ายทอดนโยบายกรอบทิศทางการดาํเนินงาน
สู่บุคลากรในระดบัต่าง ๆ โดยผา่นทางเวป็ไซดข์องคณะฯ (คอ.7.10-2-01 ) 

-   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการแจกเอกสารผงัยทุธศาสตร์ของคณะใหก้บับุคลากรทุกระดบั (คอ. 7.10-2-02 ) 
ประเดน็ที ่3 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมีการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดบัคณะโดยกาํหนดเป้าประสงค์แต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานดงักล่าว ให้เช่ือมโยงกบัเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

-   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดป้รับปรุงผงัยทุธศาสตร์เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั (คอ.7.10-3-01 )  

 -   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดาํเนินการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบัคณะลงสู่ทุกหน่วยงานในระดบัคณะ
โดยให้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและส่ือสารเพ่ือความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้ งคณะ                      
(คอ.7.10-3-02 ) 

-   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ของคณะไปสู่การปฏิบติัและแจง้
ขอ้มูลวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลกัและแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2553 ให้บุคลากรทุกระดบัใชเ้ป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงาน 

-   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการแจกผงัยทุธศาสตร์คณะใหก้บับุคลากรทุกระดบัในคณะ (คอ.7.10-3-03) 
ประเดน็ที ่4 
-   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานงานบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน (คอ.7.10-4-01 )  
-   มีรายงานการดาํเนินการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง (คอ.7.10-4-02 )  
-   การจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร   (คอ. 7.10 -4-03)  
ประเดน็ที ่5 
-   มีการจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัราชการของคณะและรายงานการประเมินตนเอง ท่ีมีสาระสาํคญั ครอบคลุมแผน 

และผลการปฏิบติัราชการประจาํปี (คอ.7.10-5-01 )  
-   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการติดตามการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร  (คอ. 7.10 -5-02)  

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

198

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   2 3 2 4 3 5 4 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.10-1-01 คาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และคาํรับรองการปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม ประจาํปีงบประมาณ 2553 

คอ.7.10-2-01 เวป็ไซตข์องคณะท่ีถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์นโยบายกรอบทิศทางการดาํเนินงานใหบุ้คลากรทราบ 
คอ.7.10-2-02 ผงัยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.10-3-01 แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 
คอ.7.10-3-02 Aetion Plan ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คอ.7.10-3-03 ตวัช้ีวดัและเป้าหมายยทุธศาสตร์ 
คอ.7.10-3-04 ผงัยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.10-4-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
คอ.7.10-4-02 รายงานการประชุมการดาํเนินงานจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง 
คอ.7.10-4-03 แผนบริหารความเส่ียงของคระครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.10-5-01 รายงานผลการปฏิบติัราชการและรายงานการประเมินตนเอง 
คอ.7.10-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

จุดแข็ง 
1.   ผูบ้ริหารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความสําคญัและสนับสนุนการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปีของคณะ 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1.   ขาดระบบติดตามและประเมินผลจากภายในคณะ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- สาํนกังานคณบดี 

 
- 

แผนพฒันา 
1. มีแผนพฒันาการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
ปีงบประมาณ 2554 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางนิภา     สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6202 
                                       (หัวหน้าสํานักงานคณบดี) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.11  :  ระดบัความสาํเร็จในการใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการ และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 

   และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 13) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 10) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการพิจารณากาํหนดประเด็นท่ีจะนาํมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   มีการวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามประเดน็ท่ีกาํหนด 
และทบทวนองค์ประกอบของคณะทาํงานภาคประชาชนให้เหมาะสมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ

ประเดน็ท่ีกาํหนดขา้งตน้ 
 2. มีการจดัใหมี้ช่องทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีกาํหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้ งดาํเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามประเด็นท่ี

กาํหนด     สถาบนัอุดมศึกษาและคณะทาํงานภาคประชาชนร่วมกนัพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการท่ี
เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ตามประเด็นท่ี
กาํหนดข้างต้น หรือจัดทาํแผนงาน/ โครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นท่ีกาํหนดขา้งตน้ โดยพิจารณาจากระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5 ระดบั 

 3. สถาบนัอุดมศึกษาและคณะทาํงานภาคประชาชนร่วมกนัดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น โดยมีการติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานและ
จดัทาํรายงานความกา้วหน้าเสนอผูบ้ริหาร/คณะทาํงานภาคประชาชน และสภาสถาบนัอุดมศึกษาอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งส่ือสารใหป้ระชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ 

 4. มีการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมเสนอต่อผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทํางานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา    
สถาบนัอุดมศึกษาเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาํเนินงานดงักล่าวแก่ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

รับทราบอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 5. มีการจดัทาํแนวทางหรือแผนงาน/โครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ท่ีจะดาํเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

1 ประเดน็ 

 ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

2 ประเดน็ 

 ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

3 ประเดน็ 

 ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น 

5 ประเดน็ 
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ผลการดาํเนินการ  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์หรือทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัของสถาบนัเพ่ือเพ่ิม

ช่องทางในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีช่องทางให้ประชาชนและผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สียเขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะโดยตรงทางดว้ยวาจาทางโทรศพัทห์มายเลข 022829009-15 ต่อ 6202-3  
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีช่องทางใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สียเขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การประชาสัมพนัธ์ของคณะในรูปแบบของขอ้ความ ทางเวบ็บอร์ดในเวบ็ไซต ์ http://teched.rmutp.ac.th และร่วมแสดงความ
คิดเห็นผา่นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีช่องทางใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สีย(Stakeholder) เขา้มาร่วมแสดงความ
คิดเห็นผา่นทางเครือข่ายสังคม (Social Network) 3 ช่องทางคือ hi5, facebook, และ twitter  ไดแ้ก่  

-  http://www.hi5.com/friend/p512537442--คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม_มทร-พระนคร--html  
-  http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001058237005&ref=search 
-  http://twitter.com/Rmutp_ied 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.11-1-01 บททวนภารกิจและยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัของสถาบนั 
คอ.7.11-(2)(3)-01 เวบ็ไซต ์http://teched.rmutp.ac.th 
คอ.7.11-4-01 เครือข่ายสังคม hi5, facebook, และ twitter 

 
จุดแข็ง 

1. มีการใช ้เครือข่ายสังคมอินเตอร์เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

- 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hi5.com/friend/p512537442--%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3--html
http://www.facebook.com/home.php?#%21/profile.php?id=100001058237005&ref=search
http://twitter.com/Rmutp_ied
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- งานประชาสมัพนัธ์ 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาวศศิธร     ชูแก้ว   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
                                       (หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

202

ตัวบ่งช้ีที ่7.12  :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตรและการเงิน 

   อุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวการณ์มีงานทาํของบณัฑิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 14.1)  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา 
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

 2. มีระบบการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ของขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

 3. มีการจดัส่งขอ้มูลรายบุคคล นกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้ง
รายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมรายช่ือคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบจดัทาํขอ้มูล 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (ตามประเดน็ท่ี 1) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตอ้งตามรูปแบบ
มาตรฐานกลาง ครบถว้นและมีความสมบูรณ์ทุกรายการขอ้มูล ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 4. มีการนาํขอ้มูลและสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบกบัขอ้มูลและสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัอุดมศึกษา ตีพิมพห์รือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือใหป้ระชาชนและสาธารณะ สามารถสืบคน้และรับทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

 5. มีการวเิคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัราชการ

ของผูใ้ชข้อ้มูลระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
 6. มีการจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลท่ีจัดเก็บและนําส่งสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ พ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน  /  การบริหารจัดการของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

 7. มีการนาํผลของการศึกษา ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีใน
การกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเชิงนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการไดส้าํเร็จ 
ครบถว้นในประเดน็ท่ี 

1และ 2 

ดาํเนินการไดส้าํเร็จ 
ครบถว้นในประเดน็ท่ี 

1, 2 และ 3 

ดาํเนินการไดส้าํเร็จ 
ครบถว้นในประเดน็ท่ี 

1, 2, 3 และ 4 

ดาํเนินการไดส้าํเร็จ 
ครบถว้นในประเดน็ท่ี 
1, 2, 3, 4 และประเดน็
อ่ืน อีก 2 ประเดน็ 

ดาํเนินการไดส้าํเร็จ 
ครบถว้นทั้ง 7 
ประเดน็ 

 
ผลการดาํเนินการ  

ประเด็นที่ 1  สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา 
การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

• ตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากรหลกัสูตร การเงิน

อุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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• ทาํแผนการจดัทาํระบบ ฐานขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของ
บณัฑิต และการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
ประเด็นที่ 2  สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ของขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตาม

รูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

• จดัทาํระบบตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นและความสมบูรณ์ของขอ้มูล และดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลให้
เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

ประเด็นที่ 3  สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งขอ้มูลรายบุคคล นกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้าํเร็จการศึกษา และการเงิน
อุดมศึกษา รวมทั้งรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมรายช่ือคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบจดัทาํขอ้มูล 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (ตามประเด็นท่ี 1) ให้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกตอ้งตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 
ครบถว้นและมีความสมบูรณ์ทุกรายการขอ้มูล ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

• จดัส่งขอ้มูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
ประเด็นที่ 4  สถาบนัอุดมศึกษามีการนาํขอ้มูลและสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาประกอบกบัขอ้มูลและ

สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา ตีพิมพห์รือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกบัสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือใหป้ระชาชนและสาธารณะสามารถสืบคน้และรับทราบไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

• ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศ และสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเผยแพร่ ผ่านระบบ

เครือข่ายร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชน และสาธารณะ สามารถสืบคน้ และรับทราบไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและรวดเร็ว 

ประเด็นที่ 5  สถาบนัอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีจดัเก็บและนาํส่งสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบติั
ราชการของผูใ้ชข้อ้มูลระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

• จดัทาํแผนและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการ
ดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของผูใ้ชข้อ้มูลระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  

• จดัทาํฐานขอ้มูลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติั

ราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ประเด็นที่ 6  สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่ง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษา 

• จดัทาํรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย รายงานผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเก็บและนาํส่งสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตาม

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํวจิยัสถาบนั 

• ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

• ระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ประเด็นที่ 7  สถาบนัอุดมศึกษามีการนาํผลของการศึกษา ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ริหารหรือ

คณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเชิงนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา 
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• นาํผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในการวางแผนและการบริหารจดัการเสนอต่อรอง

อธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ เพ่ือการกาํหนดเป็นนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
  เอกสารแสดงผลการศึกษา 

 - ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
 - ระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  เอกสารแสดงวนัเวลาท่ีเสนอผลการศึกษาต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ  
  เอกสารแสดงการส่ังการของรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการพฒันาระบบงานตาม

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีเสนอและนาํขอ้มูลท่ีไดม้อบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปทาํวจิยัสถาบนั 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 7 5 7 5 7 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.12-1-01 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลดา้นนักศึกษา บุคลากร 

หลกัสูตรการเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 
รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คอ.7.12-1-02 แผนการจดัทาํฐานขอ้มูล บาํรุงรักษา และระบบรักษาความปลอดภยัของระบบ ฐานขอ้มูลนกัศึกษา บุคลากร
หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต และการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ
รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คอ.7.12-2-01 ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งจากระบบการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ให้เป็นไปตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
คอ.7.12-3-01 หนงัสือรายงานการจดัส่งขอ้มูลและรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่รายงานขอ้มูล คณะทาํงาน ผูจ้ดัทาํขอ้มูลตาม

รูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในเวลาท่ีกําหนด  
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 

คอ.7.12-4-01 เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คอ.7.12-5-01 แผนและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการ

ดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผูใ้ชข้อ้มูลระดบัต่างๆ ไดแ้ก่  
ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

คอ.7.12-5-02 ระบบติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจาํปีงบประมาณ 2553 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 
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คอ.7.12-6-01 รายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย
รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าและเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํวจิยัสถาบนั 

  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ http://eassess.rmutp.ac.th/ 
  ระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

คอ.7.12-7-01 หนงัสือสังการ การนาํผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในการ

วางแผนและการบริหารจดัการเสนอต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ เพ่ือการกาํหนดนเป็น
นโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 

  เอกสารแสดงผลการศึกษา 
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
- ระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  เอกสารแสดงวนัเวลาท่ีเสนอผลการศึกษาต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
  เอกสารแสดงการสั่งการของรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ในการพฒันาระบบงาน

ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีเสนอและนาํขอ้มูลท่ีไดม้อบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปทาํวจิยัสถาบนั 
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/ : คือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูล ตวัช้ีวดัท่ี 14 : ระดบัความสาํเร็จของการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิ 

 
จุดแข็ง 

1.   ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตร  
2.      ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแลตวัช้ีวดั 
3.      มีระบบฐานขอ้มูล เช่นระบบทะเบียนออนไลน์ ท่ีเช่ือถือได ้

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.   การปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีมีความเขม้ขน้ข้ึน ทาํใหต้อ้งมีการจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมในบางรายการขอ้มูล 
2.   การเพ่ิมรายการข้อมูลท่ีไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทําให้ต้องมีการเพ่ิมรายการข้อมูลและปรับ   

     โครงสร้างการจดัเกบ็ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eassess.rmutp.ac.th/
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดัโครงการระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํเสนอ

ขอ้มูล,  การปรับโครงสร้างขอ้มูล 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานทะเบียน 
- งานบุคลากร 
- งานแนะแนว 

 
2-3 วนั 

แผนพฒันา 
1. จัดศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดทาํระบบฐานข้อมูล  

ระบบสารสนเทศ เพ่ือใหท้นัสมยัและใหค้รบคลุม ทุกขอ้มูล 
 

 
3-4 วนั 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
        (ผู้ช่วยคณบด)ี 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

     นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
        (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางวนัด ี   แก้วเหลก็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
                                       (หัวหน้างานทะเบียน) 

     นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
        (หัวหน้างานบุคลากร) 

       นายมนตรี     บุญเรืองเศษ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
        (หัวหน้างานแนะแนว) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.13 :   ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 14.2) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีระบบฐานขอ้มูลผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงาน
ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีครบถว้น ถกูตอ้ง และทนัสมยั 

 2. มีการจดัทาํหรือปรับปรุงฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อยา่งนอ้ย 2 
กระบวนการ 

 3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหาร        
ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. มีระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภัย เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

1 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

5 ประเดน็ 
 
ผลการดาํเนินการ  

ประเด็นที่ 1  สถาบนัอุดมศึกษามีระบบฐานขอ้มูลผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบติัราชการ 
รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีครบถว้น ถกูตอ้ง และทนัสมยั 

• จดัฐานขอ้มูลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รวมทั้งผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.2553 

• เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลของพร้อมทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไป
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลและมีช่องทางในการใหค้าํแนะนาํเพ่ือการพฒันา 

• คู่มือการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงสามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลไดจ้าก
ส่วนกลาง 

ประเดน็ที่ 2  สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํหรือปรับปรุงฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ 

• มหาวิทยาลยัฯมีการจดัทาํและทบทวนฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ http://eassess.rmutp.ac.th/ 
  ระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

• เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลของพร้อมทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไป
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลและมีช่องทางในการใหค้าํแนะนาํเพ่ือการพฒันา 

http://eassess.rmutp.ac.th/
http://selfaccess.rmutp.ac.th/
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• คู่มือการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงสามารถเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลไดจ้าก
ส่วนกลาง 

ประเดน็ที่ 3  สถาบนัอุดมศึกษาใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• มหาวิทยาลยัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลของพร้อมทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไป
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลและมีช่องทางในการใหค้าํแนะนาํเพ่ือการพฒันา 

ประเดน็ที่ 4  สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการหรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั 

• ระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั และใชใ้นการกาํกบัติดตามความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสาํคญั ท่ีสามารถรายงาน
ต่อผูรั้บผดิชอบ ผูก้าํกบัติดตาม โดยบนัทึก คาํสั่ง และการตอบกลบัทางระบบเอกสารอิเลค็ทรอนิคส์ 

ประเดน็ที ่5  สถาบนัอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล โดยจาํแนกตามระบบงานและกลุ่มเป้าหมายท่ีท่ีใชฐ้านขอ้มูล 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.13-1-01 ระบบติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ และระบบติดตามผลการปฏิบติัราชการตามคาํ

รับรองการปฏิบติัราชการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจาํปีงบประมาณ 2553 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

คอ.7.13-2-01 หนงัสือสังการ การนาํผลสรุปของการศึกษาและการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึก จากขอ้มูลท่ีจดัเกบ็และนาํส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในการ

วางแผนและการบริหารจดัการเสนอต่อรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือการกาํหนดเป็น
นโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 

   เอกสารแสดงผลการศึกษา 
-  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ http://eassess.rmutp.ac.th/ 
-  ระบบควบคุมและบนัทึกสถิติการใชง้านหอ้งศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
    http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

 

 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://eassess.rmutp.ac.th/
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คอ.7.13-3-01 มหาวิทยาลยัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ผูบ้ริหารผูป้ฏิบติั และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลของพร้อม
ทั้งมีการกาํหนดสิทธิโดยระบุ Username และpassword เพ่ือใหส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบความถกูตอ้ง  

http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
http://eassess.rmutp.ac.th/ 
http://selfaccess.rmutp.ac.th 

คอ.7.13-4-01 ระบบการติดตาม เฝ้าระวงั และเตือนภยั และใชใ้นการกาํกบัติดตามความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลง
การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการหรือตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการ
สาํคญั ท่ีสามารถรายงานต่อผูรั้บผิดชอบ ผูก้าํกบัติดตาม โดยบนัทึก คาํสั่ง และการตอบกลบัทางระบบ
เอกสารอิเลค็ทรอนิคส์ 

http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

คอ.7.13-5-01 ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล โดยจาํแนกตามระบบงานและกลุ่มเป้าหมายท่ีท่ีใชฐ้านขอ้มูล 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/assessment/ 
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/assessment/ 
http://eassess.rmutp.ac.th/assessment/ 
http://selfaccess.rmutp.ac.th/assessment/ 
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/assessment/ 
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/ : คือเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูล ตวัช้ีวดัท่ี 14 : ระดบัความสาํเร็จของ

การพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต 

 
จุดแข็ง 

1.  ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตร 
2.  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํกบัดูแลตวัช้ีวดั 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1.   การปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีมีความเขม้ขน้ข้ึน ทาํใหต้อ้งมีการจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมในบางรายการขอ้มูล 
2.   การเพ่ิมรายการขอ้มูลท่ีไม่มีการจดัเก็บในระบบมาก่อนทาํให้ตอ้งมีการเพ่ิมรายการขอ้มูลและปรับโครงสร้าง การ

จดัเกบ็ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/
http://eassess.rmutp.ac.th/
http://selfaccess.rmutp.ac.th/
http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
http://dc.rmutp.ac.th/plan/assessment/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/assessment/
http://eassess.rmutp.ac.th/assessment/
http://selfaccess.rmutp.ac.th/assessment/
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/assessment/
http://arit.rmutp.ac.th/opdc2553/
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 
 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
        (หัวหน้างานบุคลากร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.14 :  ระดบัความสาํเร็จของแผนพฒันาบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 15.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคลอ้งกบัแผนแผนพฒันา
บุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนาํสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการ
จดัทาํแผน และเสนอต่อผูมี้อาํนาจหรือสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 

 2. มีระบบการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ และจดัทาํรายงาน
เสนอต่อผูมี้อาํนาจ  นาํผลการติดตามไปปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

สถาบนัอุดมศึกษา 
 3. มีแนวทางหรือกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ี

ครอบคลุมผลการปฏิบติังานตามลกัษณะงานและภาระงานท่ีกาํหนด รวมทั้ง ผลการพฒันาตนเองของ
บุคลากรฯ โดยเช่ือมโยงกบัระบบการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลและระบบ
การใหส่ิ้งจูงใจอ่ืนของสถาบนัอุดมศึกษา 

 4. มีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพฒันาบุคลากรประจาํปี โดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนต่อตวับุคลากร 
และผลต่อการพฒันางานท่ีรับผิดชอบเป็นสําคญัรวมทั้งมีการแจง้ผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

 5. มีการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนพฒันาบุคลากรประจาํปี และรายงานสรุปประสบการณ์ 
ปัญหา ขอ้จาํกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผูมี้อาํนาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณา และนาํไปเป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรสาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

1 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

5 ประเดน็ 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรปี 2552 
2. มีการทาํแผนพฒันาบุคลากรของคณะฯ ระยะ 4 ปี 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรประจาํปี 2553 และสมรรถนะของบุคลากรของสถาบนั 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 3 3 3 3 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.14-1-01 สมรรถนะท่ีจาํเป็นตาํแหน่งทางวชิาการ ตาํแหน่งบริหารและตาํแหน่งสายสนบัสนุน  
คอ.7.14-2-01 แผนพฒันาบุคลากรประจาํปี 2552-2554 
คอ.7.14-3-01 รายงานแผนพฒันาบุคลากรประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและบุคลากรใหค้วามช่วยเหลือและมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองเป็นอยา่งดี 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. จดัทาํแบบประเมินใหบุ้คลากรเพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ให้มีบุคลากรเพ่ิมเพ่ือช่วยในการจัดเก็บขอ้มูลด้าน

งานบุคลากรท่ีชาํนาญการแลว้ 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

แผนพฒันา 
1. ทาํแบบประเมินการปฏิบติังาน 

 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
         (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
                                       (หัวหน้างานบุคลากร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

213

ตัวบ่งช้ีที ่7.15 :   ระดบัความสาํเร็จของการจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 15.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 12) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงควรประกอบดว้ยการขยายผลองค์
ความรู้เดิมท่ีดาํเนินการในปีท่ีผา่นมา และการจดัการองคค์วามรู้ใหม่ท่ีนาํมาดาํเนินการในปีปัจจุบนั โดยนาํ
สรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจดัทาํแผน และเสนอต่อผูมี้อาํนาจ
หรือสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 

 2. มีระบบการติดตามความกา้วหน้าการดาํเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ประจาํปีอยา่งสมํ่าเสมอ และ
จดัทาํรายงานเสนอต่อผูมี้อาํนาจ  นาํผลการติดตามไปปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยใหมี้การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

 3. มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพบั หรือใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การทาํงาน และขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการปฏิบติังาน โดยตอ้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสาร
ต่าง ๆ 

 4. มีการนาํองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่สถาบนัและสังคม 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ใหส้ังคมรับทราบ 

 5. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจําปี  และรายงานสรุป
ประสบการณ์  ปัญหา  ข้อจํากัด  แนวทางแก้ไขและข้อ เสนอแนะ  เสนอต่อผู ้มีอ ํานาจหรือสภา
สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา และนาํไปเป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้สาํหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

1 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

5 ประเดน็ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1.   คณะฯ  จดัทาํแผนการจดัการความรู้ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ประกอบดว้ยการขยายผลองคค์วามรู้เดิมท่ี
ดาํเนินการในปี พ.ศ. 2552  และการจดัการองค์ความรู้ใหม่ท่ีนาํมาดาํเนินการในปี  พ.ศ. 2553  โดยนาํสรุปการประเมินผล  
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันาปรับปรุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  และยทุธศาสตร์ของคณะฯ  มาประกอบการ
จดัทาํแผนและเสนอต่อคณบดีเพ่ืออนุมติั 

2.   จดัระบบการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ประจาํปีอยา่งสมํ่าเสมอ  และจดัทาํ
รายงานเสนอต่อคณะฯ และนาํผลการติดตามไปปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

3.  จัดทาํเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพบั และใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การทาํงาน และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการปฏิบติังาน 
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4.   คณะฯ นาํองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ภายในคณะและสังคม  
ตลอดจนเผยแพร่ใหส้ังคมรับทราบ 

5.   คณะฯ จัดทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาํปี พ.ศ. 2553 สรุปปัญหา  
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ขเสนอต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาและนาํไปเป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงแผนการ
จดัการความรู้สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.15-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร ยุทธศาสตร์และแผนการ

จดัการความรู้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
คอ.7.15-2-01 แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ศนูยก์ารจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.7.15-3-01 รายงานผลการปฏิบติัราชการ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
คอ.7.15-4-01 การดาํเนินงานการจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
คอ.7.15-5-01 สรุปการประเมินผลแผนการจดัการความรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารทุกระดบัใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

- 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
- ศูนยก์ารจดัการ
ความรู้ (KM) 

 
- 

แผนพฒันา 
- 
 

 
- 

 

ผู้ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นางสาวอมัภาภรณ์     พรีวณิชกลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6102 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววารินี     วรีะสินธ์ุ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6152 
                                       (หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้ (KM)) 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

215

ตัวบ่งช้ีที ่7.16 :   ระดบัความสาํเร็จของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 16)  

   (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 12) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

ประจาํของสถาบนั ในปีท่ีผ่านๆ มา และนาํผลสรุปมาทบทวนองคป์ระกอบและบทบาทหนา้ท่ีของ คณะ
กรรมการฯ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 2. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมในการ
ส่งเสริมและกาํกบัดูแลใหอ้าจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ ท่ีสถาบนัประกาศใช ้

 3. มีการดาํเนินงานตามแนวทางท่ีกาํหนด   มีการจดัทาํ/ทบทวนความเหมาะสมของคู่มือและมีการประกาศใช้
อยา่งเป็นทางการเพ่ือใหค้ณาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งกวา้งขวางและปฏิบติัได ้

 4. มีการสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือรับขอ้มูลป้อนกลบัและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ รวมทั้งขอ้ร้องเรียนอ่ืนท่ีมีต่อคณาจารยข์องสถาบนัในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยจ์าก
ผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียประโยชน์ และสถาบนันาํขอ้มูลน้ีไปใชอ้ยา่งเป็นระบบในการกาํกบัดูแลและ
การส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์

 5. มีการพฒันาระบบและกลไกการกาํกบัดูแลและการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใ์ห้

ดียิง่ข้ึน มีการวางแผนป้องกนัการกระทาํผิดจรรยาบรรณฯ   มีการกาํหนดหรือปรับปรุงมาตรการกาํกบัดูแล
และดาํเนินการกบัผูไ้ม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ อยา่งจริงจงั รวมทั้งมีแนวทางการให้รางวลัผูป้ฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเป็นแบบอยา่งได ้

 6. มีการติดตามความกา้วหนา้และมีการประเมินประสิทธิผลการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์
และจดัทาํเป็นรายงาน เสนอต่อผูมี้อาํนาจและ/หรือผูบ้ริหารสถาบนั 

 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

1 - 2 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

3 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

4 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

5 ประเดน็ 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

6 ประเดน็ 
 

ผลการดาํเนินการ  
1. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ (คอ.7.16-1-01) 
2. จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพ (คอ.7.16-2-01) 
3. คู่มือการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ (คอ.7.16-3-01) 
4. มีการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยแจกคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ          

(คอ.7.16-4-01) 
5. มีการรายงานการประพฤติตนตามจรรยาบรรณขา้ราชการ(ส่งกองบริหารงานบุคคล) (คอ.7.16-5-01) 
6. มีการประกาศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเร่ือง จรรยาบรรณของบุคลากรท่ีพ่ึงมีต่อองคก์รในการปฏิบติั

หนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ/มอบหมาย พร้อมเผยแพร่ใหค้ณาจารยท์ราบโดยทัว่กนั (คอ.7.16-5-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 5 4 5 4 6 5 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.16-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพประจาํคระครุศาสตร์อตสาหกรรมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
คอ.7.16-2-01 คู่มือการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
คอ.7.16-3-01 วา่ดว้ยมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพ่ึงมีในมหาวทิยาลยั 
คอ.7.16-4-01 บนัทึกขอ้ความ กองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ.0581.17/983 ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2553 เร่ือง แนวทางการ

พิจารณาความร้ายแรงของการฝ่าฝ่ืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 
คอ.7.16-5-01 ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เร่ือง เพ่ือกาํหนดแนวทางการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณทีพ่ึงมีต่อ

องคก์รในการปฏิบติังาน 
คอ.7.16-6-01 ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เร่ือง จรรยาบรรณของบุคลากรท่ีพ่ึงมีต่อองคืกรในการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ี

รับผดิชอบ/มอบหมาย พร้อมเผยแพร่ใหค้ณาจารยท์ราบโดยทัว่กนั 
คอ.7.16-7-01 หนงัสือรายงานการประพฤติตามจรรยาบรรณขา้ราชการ 
 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. บุคลากรใหห้น่วยงานใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. จดัอบรมจรรยาบรรณ/จริยธรรม ของความเป็นครู 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานบุคลากร 

 
- 

แผนพฒันา 
1. ควรให้มีการอบรมเร่ืองจรรยาบรรณ/คุณธรรมของ

ความเป็นครู 

 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางมลนิดา     รักนาย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6209 
                                       (หัวหน้างานบุคลากร) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.17 :  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 18) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการกาํหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
และพนัธกิจหลกัของสถาบนั สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีจะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีข้ึน ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสถาบนั โดย
มีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าเพื่อทาํให้การดาํเนินงานของสถาบนัมี

ความสอดคลอ้งกนั 
 2. มีการจัดทาํขอ้กาํหนดท่ีสําคญัของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากความคาดหวงัและความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ ตามขั้นตอนท่ี 1 
 3. มีการออกแบบกระบวนการจากขอ้กาํหนดท่ีสาํคญั ตามขั้นตอนท่ี 2 และจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน พร้อมทั้ง

การกาํหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน โดยร่วมกนัทาํหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได ้พิจารณาความคุม้ค่า ความ
เส่ียง และกรอบระยะเวลาในการดาํเนินกระบวนการ 

 4. มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบติังาน เพ่ือทาํให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตน้ทุน ลด
ระยะเวลาการดาํเนินงาน) และมีการติดตามความกา้วหน้าการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น มีแผนหรือ
มาตรการลดค่าใชจ่้ายของหน่วยงาน เป็นตน้ 

 5. มีการกาํกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนท่ี 4 และจัดทาํรายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอต่อผูมี้อาํนาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการกาํหนด

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

1 ระดบั 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

2 ระดบั 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

3 ระดบั 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

4  ระดบั 

ดาํเนินการได ้
สาํเร็จ ครบถว้น  

5  ระดบั 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการกาํหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า คู่มือการปฏิบติังาน เป็นกระบวนงาน  PM 
05 งานทะเบียนและประเมินผล ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ และพนัธกิจหลกัของคณะ 
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทาํให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงาน ลด
ขั้นตอน ลดค่าใชจ่้าย (คอ.7.17-1-01) 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัทาํขอ้กาํหนดท่ีสําคญัของกระบวนการสร้างคุณค่าจากการคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  (คอ.7.17-2-01) 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติัการ พร้อมกาํหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน โดยพิจารณาถึง
ความคุม้ค่าความเส่ียงและกรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน (คอ.7.17-3-01) 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ (คอ.7.17-4-01) 
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5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการติดตามประเมินผลและนาํเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป (คอ.7.17-5-01) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 3 3 4 4 5 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.7.17-1-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกาํหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าซ่ึงส่งผลต่อเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
คอ.7.17-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือกาํหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
คอ.7.17-3-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํคู่มือ PM 05 (งานทะเบียนและประเมินผล) 
คอ.7.17-4-01 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คอ.7.17-5-01  รายงานการประชุมเพ่ือปรับปรุงคู่มือ PM 05 
 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารของคณะใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคู่มือ PM 05 

2. บุคลากรของคณะใหค้วามร่วมมือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนโดยมีการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ลดค่าใชจ่้าย 
และประหยดัเวลา 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1.   ตวับ่งช้ีท่ี 7.17 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าเป็นตวับ่งช้ีใหม่ตอ้งใช้

เวลาในการศึกษาทาํความเขา้ใจ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
- สาํนกังานคณบดี 

 
- 

แผนพฒันา 
1.    มีแผนพฒันา ปรับปรุงคู่มือ PM 05 ให้ทนัสมยัทุกๆปี

การศึกษา 

 
เร่ิมปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางนิภา     สัญญานุจิต   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6202 
                                       (หัวหน้าสํานักงานคณบดี) 
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องค์ประกอบที ่ 8  การเงินและงบประมาณ (นบัปีงบประมาณ) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1  :   มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
 2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมี    

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 3. มีงบประมาณประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
 4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คง

ของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนด 
 7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1.  คณะครุศาสตร์ฯ มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินของหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย  โดยมีการจัดทาํคาํเสนอขอตั้ งงบประมาณเป็นประจาํทุกปี  ทั้ งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

งบประมาณเงินรายได  ้ ในการดาํเนินงานและการใชจ่้าย  คณะฯไดด้าํเนินการจัดทาํแผนการใชจ่้ายงบประมาณและแผน
ดาํเนินงาน  (คอ.8.1-1-01  คาํเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน  ประจาํปี 2553,  คอ.8.1-1-02  คาํเสนอขอตั้งงบประมาณเงิน
รายได ้ ประจาํปี 2553)  

2.  คณะครุศาสตร์ฯ  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  แผนการจดัสรร  และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได ้และถกูตอ้งตามระเบียบของกระทรวงการคลงัและมหาวิทยาลยักาํหนด  มีการตรวจสอบ
และอนุมติัตามลาํดบัชั้นของผูบ้งัคบับญัชา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานคลงัและพสัดุ  
ไดแ้ก่  การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเกบ็รักษา
เงิน (คอ.8.1-2-01  แผนการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด , คอ.8.1-2-02  แผนการดาํเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณ  ,  คอ.8.1-2-03  แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  2553  ,  คอ.8.1-2-04  คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือ
จดัจา้ง  ,  คอ.8.1-2-05  คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ,  คอ.8.1-2-06  คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน) 

3.  คณะครุศาสตร์ฯ  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  ประจาํปี  2553  และไดมี้การจดัทาํทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือให้การใชจ่้ายเงินให้สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ  ในแต่ละพนัธกิจ  และพฒันาสถาบนัและบุคลากร (คอ.8.1-3- 01
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4.  คณะครุศาสตร์ฯ  มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (คอ.8.1-4-01 รายงานการ
รับ-จ่ายเงิน  ประจาํเดือนของคณะฯ) 

5.  คณะครุศาสตร์ฯ  มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่คงของคณะฯ  อย่างต่อเน่ือง  โดยการสรุปวิเคราะห์การใชง้บประมาณในไตรมาสต่อไป  (คอ.8.1-5-01 สรุปผล
ติดตามการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  2553)  

6.  คณะครุศาสตร์ฯ  ไดรั้บการตรวจสอบการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี  เพ่ือติดตามและให้ขอ้เสนอแนะการ
บริหารงานให้ถูกตอ้ง  โปร่งใส  และตรวจสอบได ้ และให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด (คอ.8.1-6-01  
รายงานผลการตรวจสอบภายใน)  

7.  คณะครุศาสตร์ฯ ไดรั้บหนังสือจากกองคลงั มทร.พระนคร  ท่ี ศธ 0581.15/2154  ลงวนัท่ี  5 กรกฎาคม  2553  
เร่ือง  กาํหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2553  เพ่ือมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และมีการ
จดัทาํรายงานการเงิน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2553  เสนอสภามหาวิทยาลยั (คอ.8.1-7-01 หนงัสือกองคลงัท่ี ศธ 0581.15/2154 
ลว. 5 ก.ค. 2553  ,  คอ.8.1-7-02  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2553)  
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 5 3 6 4 7 5 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.8.1-1-01 คาํเสนอขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน  ประจาํปี 2553 
คอ.8.1-1-02 คาํเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ ประจาํปี  2553 
คอ.8.1-2-01 แผนการจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานในสังกดั 
คอ.8.1-2-02 แผนการดาํเนินงานการใชจ่้ายงบประมาณ 
คอ.8.1-2-03 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  2553 
คอ.8.1-2-04 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 
คอ.8.1-2-05 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
คอ.8.1-2-06 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน 
คอ.8.1-3-01 รายงานการใชจ่้ายทางการเงิน 
คอ.8.1-4-01 รายงานการรับ-จ่าย ประจาํเดือนของคณะฯ 
คอ.8.1-5-01 สรุปผลการติดตามการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ปีงบประมาณ  2553 
คอ.8.1-6-01 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
คอ.8.1-7-01 หนงัสือกองคลงัท่ี ศธ 0581.15/2154 ลว  5 กรกฎาคม 2553   
คอ.8.1-7-02 งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
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จุดแข็ง 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกลไกระบบการจดัสรรงบประมาณท่ีดี 
2. มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั 
3. มีระบบมาตรฐานการควบคุมการใชง้บประมาณอยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. เร่ืองของเวลา เม่ือหน่วยงานใดได้รับงบประมาณมาแล้ว  ให้รับผิดชอบในงบประมาณนั้ น ดาํเนินการใช้

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามเวลาท่ีกาํหนด  คุม้ค่า และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
2. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมคนในองคก์รใหมี้ความรู้และความ

รับผดิชอบในหนา้ท่ีตาํแหน่งงานของตนเอง 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานการเงิน 
 

ปีงบประมาณ  2554 

แผนพฒันา 
1. สร้างความร่วมมือใหห้น่วยงานในสังกดันาํเสนอ

ขอ้มูลในการจดัทาํ  คาํเสนอขอตั้งงบประมาณ
ประจาํปี 

ปีงบประมาณ  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางจันทนา     โชตกิรณ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6207 
                                       (หัวหน้างานการเงนิ) 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.2  :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 8)  

                (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 7) 
 
 1)  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
สูตรการคาํนวณ 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย  X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 81 

 
ผลการดาํเนินการ  

คณะครุศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เท่ากับ  30 ล้านบาท           
เพ่ือสร้างอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  1 หลงั  แต่ไม่มีการเบิกจ่ยเงินงบประมาณของปี 2553 ไปเบิกในช่วงปีงบประมาณ  
2554 
ตารางที ่ 8.2.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย - - 13,448,680 
ตวัหาร วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ 30,000,000 26,883,100 26,883,100 
ผล ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน - - 50.0265 

 

 2)  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

สูตรการคาํนวณ : 
เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย      x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
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ผลการดาํเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เบิกจ่ายเป็นเงิน  27,194,425.15  บาท  ซ่ึงมีวงเงินงบประมาณ

รายจ่ายในภาพรวมไดรั้บ  56,957,040  คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย  47.7455 
 
ตารางที ่ 8.2.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย 27,194,425.15 13,622,255.41 28,422,201.55 
ตวัหาร วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ 56,957,040.00 56,868,320.00 56,868,320.00 
ผล ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 47.7455 23.9540 49.9789 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   70 47.7455 1 23.8540 1 49.9789 1 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.8.2-01 หนงัสือแจง้การจดัสรรเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 จากกองคลงั มทร.พระนคร 
คอ.8.2-02 ขออนุติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างอาคารครุศาสตร์ฯ งวดท่ี  11-12  จากงานพสัดุ 
คอ.8.2-03 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองฯ ผลการดาํเนินงานตวัช้ีวดัท่ี  8 
คอ.8.2-04 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายจากงานแผนและงบประมาณ 

 
จุดแข็ง 

1. มีการกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. เร่งรัดใหผู้ข้อครุภณัฑส่์งรายละเอียดคุณลกัษณะของครุภณัฑ ์(SPEC) 
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังาน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1.  การกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานการเงิน 
- งานพสัดุ 

 
ปีงบประมาณ  2554  

แผนพฒันา 
1.  เร่งรัดใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัครุภณัฑ ์

 
ปีงบประมาณ  2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางจันทนา     โชตกิรณ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6207 
                                       (หัวหน้างานการเงนิ) 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.3  :  ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 10) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 8) 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั พิจารณาจากการดาํเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดบั  

 1. จดัทาํหรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานสาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแสดงให้
เห็นสัดส่วนการใชท้รัพยากรต่อผลผลิตท่ีดีข้ึนกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 2. จดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดา้นการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนบัเป็นจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time 
Equivalent Student) ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลางกาํหนด และรายงานผลการคาํนวณตน้ทุนตามรูปแบบ
ท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด โดยเสนอใหส้าํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และสาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

 3. จัดทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สําหรับทุกผลผลิต ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กรมบญัชีกลางกาํหนด และรายงานผลการคาํนวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด โดยเสนอให้
สาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และสาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

 4. เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 วา่มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว และจดัทาํรายงานสรุปผลการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ 

 5. รายงานผลตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานสาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

ระดบั  1 
มีการดาํเนินการ 

ระดบั  2 
มีการดาํเนินการ 

ระดบั  3 
มีการดาํเนินการ 

ระดบั 4 
มีการดาํเนินการ 

ระดบั  5 
 

ผลการดาํเนินการ  
ผลการดาํเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยมีกองคลงัเป็นผูด้าํเนินการ ดงัน้ี 
1. จัดทําห รือทบทวนแผนการ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการดํา เ นินงานสําห รับปีงบประมาณ  พ .ศ .  2 5 5 3                         

(คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-01 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-02 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-03) 
2. จดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดา้นการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีต่อหวัทุกกลุ่มสาขาวชิา  (คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-01 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-02 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-03) 
3. จดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สาํหรับทุกผลลผิต ตามเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลาง

กาํหนด (คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-01 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-02 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-03) 
4. เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 วิเคราะห์และจดัทาํ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนตต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ (คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-01 , คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-02 , คอ.8.3-
(1)(2)(3)(4)-03) 

5. รายงานผลตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนนงนสาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (คอ.8.3-5-01) 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
          :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                   เกณฑ ์สกอ.            

226

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 5 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-01 รายงานการประชุมการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตและวางแผนเพ่ิมประสิทธิในปี งบประมาณ 2553 
คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-02 แนวทางการจดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตประจาํปีงบประมาณ 2553 
คอ.8.3-(1)(2)(3)(4)-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือจดัทาํและวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ 2553 
คอ.8.3-5-01 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจาํปีงบประมาณ 2553 

 
จุดแข็ง 

1. มีหน่วยงานกองคลงัเป็นผูด้าํเนินการ 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1.  การใหค้วามร่วมมือเม่ือทางกองคลงัขอขอ้มูล 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1.  ให้ผู ้รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการกรอก
ขอ้มูล 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 

- งานการเงิน 
 

 
ปีงบประมาณ 2554 

แผนพฒันา 
1. เร่ืองการประสานงานในการขอขอ้มูล 

 
ปีงบประมาณ 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร     ดปัีญญา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6204 
        (รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางจันทนา     โชตกิรณ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6207 
                                       (หัวหน้างานการเงนิ) 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1  :  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1)  

                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการ

ของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 2. มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสําคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 
 3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตาม

การดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบนัและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูล

ครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาํผลการ
ประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

 5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ

คุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต และ

ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
 9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

9 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  
       ผลการดาํเนินงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามเกณฑ ์สกอ. ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประจาํปีการศึกษา 2553 มีผลดาํเนินการงาน ครบ 9 ขอ้ ดงัน้ี 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยนาํรูปแบบระบบประกนัคุณภาพของ  
มทร.พระนคร ประกาศใชเ้รียกแบบยอ่ คือ RMUTP MODEL (คอ.9.1-1-01)  นาํมาใชเ้ป็นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะและระดบัสาขาวิชาอยา่งครบถว้นและมีการดาํเนินการตาม
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2. มีการกาํหนดนโยบายโดยคณบดีประกาศเป็นนโยบายคุณภาพของคณะ(คอ.9.1-2-01)  และใหค้วามสาํคญัเร่ือง
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มีการทบทวนนโยบายและเป้าหมายคุณภาพประจาํปีการศึกษา 2553(คอ.9.1-2-02) โดย
คณะกรรมการประจาํคณะเห็นชอบ และมีคณะกรรมการซ่ึงมีคณบดีเป็นประธาน  (คอ.9.1-2-03) 

3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจของคณะ (คอ.9.1-3-01) 
และตรงกบัตวับ่งช้ีของ สมศ. ตวับ่งช้ีท่ี 17  (คอ.9.1-3-02) กาํหนดเป็นตวับ่งช้ีของ มทร.พระนคร ท่ี 1.3 และมีตวัช้ีวดัย่อย 
1.3.1 , 1.3.2 , 1.3.3 (คอ.9.1-1-02) 

4. คณะฯมีการดาํเนินงานดา้นประกนัคุณภาพภายในตามแผนงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในคณะจดัทาํแผน

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพตลอดปีการศึกษา  (คอ.9.1-4-01) โดยมีการควบคุม ติดตามการดาํเนินงานซ่ึงมีการจดัประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํยทุธศาสตร์ฯ  (คอ.9.1-4-02)  และจดัใหมี้การประเมินคุณภาพตามเป้าหมายหมายคุณภาพโดยมี
การมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบ กาํกบั รับผิดชอบดาํเนินการและจดัทาํรายงานรายตวับ่งช้ี  (คอ.9.1-1-09)  เพ่ือจดัทาํรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะนาํเสนอต่อกรรมการประจาํคณะและมีการรายงานผา่นระบบ CHE QA Online โดย
มีขอ้มูลตามท่ี สกอ. กาํหนด และเสนอแนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเอง       
(คอ.9.1-4-03) 

5. คณะนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 และผลประเมินคุณภาพภายในโดยผูป้ระเมิน
ท่ีมีประธานมาจากภายนอกสถาบัน  (คอ.9.1-5-01)  มีการนําผลประเมินคุณภาพจัดทําแผนการปรับปรุงการทํางาน              
(คอ.1.1-3-02) (คอ.1.1-8-01)  และจดัทาํแผนการพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี  (คอ.1.1-2-02) 

6. คณะนาํระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯเช่น ระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนออนไลน์  ฐานขอ้มูลการจดัการความรู้(KM) ฐานขอ้มูลวารสารวิชาการและงานวิจยั ระบบ
ติดตามผลปฏิบติัราชการ(กพร.) เป็นตน้ ใชเ้พ่ือการสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ

คุณภาพและมหาวทิยาลยัฯไดติ้ดตั้งโปรแกรม CHEQA Online เพ่ือใชบ้นัทึก SAR รายงาน สกอ. (คอ.9.1-6-01) 
7. คณะส่งเสริมใหค้วามรู้กบันกัศึกษาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและการมีส่วน สนบัสนุนใหน้าํ

ระบบบริหารคุณภาพไปใชค้วบคู่กบัการทาํกิจกรรมของสโมสรนกัศึกษา  (คอ.9.1-7-01)   และจดัใหน้กัศึกษาทุกคนมีส่วนรวม
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  (คอ.9.1-7-02)  และจัดให้สถานศึกษามีการ
ประเมินผลการฝึกสอน  (คอ.9.1-7-03)  สถานประกอบการท่ีรับฝึกงานประเมินผลการฝึกงานและให้ขั้อเสนอแนะเพ่ือการ
พฒันา  (คอ.9.1-7-04)  มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต (คอ.9.1-7-05) 

8. คณะมีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มทร.สุวรรณภูมิ  (คอ.9.1-8-01)  มีการลงนามขอ้ตกลงความร่วมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มทร.สุวรรณภูมิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธญับุรี คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาเพ่ือพฒันากิจกรรมท่ีนกัศึกษาจดัอยา่งต่อเน่ือง  (คอ.9.1-8-02) 

9. คณะฯมีความร่วมกบัสาํนกัประกนัคุณภาพและอีก 8 คณะ  (คอ.9.1-9-01)  ภายในมทร.พระนครพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพเรียกวา่”RMUTP MODEL”  (คอ.9.1-1-01)  และนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะส่งผลให้ไดร้างวลัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดีเด่นระดบัประเทศประจาํปีการศึกษา 2552 จากสกอ.        
(คอ.9.1-1-02)   จนกระทั้งเกิดแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหห้น่วยงาน
อ่ืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เช่น สถาบนัการพลศึกษา  (คอ.9.1-9-03) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   4 3 2 3 2 9 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.9.1-1-01   แผน่ภาพรายละเอียด RMUTP MODEL 
คอ.9.1-1-02   คู่มือตวับ่งช้ีการประเมินและเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพ มทร.พระนคร 
คอ.9.1-1-03   คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนคร 
คอ.9.1-1-04  คู่มือระบบประกนัคุณภาพ มทร.พระนคร 
คอ.9.1-1-05 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
คอ.9.1-1-06 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554- 2558) 
คอ.9.1-1-07 คู่มือการประเมินผลปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดม 
คอ.9.1-1-08 แนวทางการจดัทาํคาํรับรองและการประเมินผลการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดม(พ.ศ.2554) 
คอ.9.1-1-09 คาํสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 042/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์ กาํกบัดูแลตวับ่งช้ี

และจดัเกบ็ขอ้มูล รายงานตามเป้าหมาย เพ่ือจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
คอ.9.1-2-01 ประกาศนโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองคก์ร 
คอ.9.1-2-02 นโยบาย/ตวับ่งช้ี(KPI)ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 
คอ.9.1-2-03 รายงานการประชุมกรรมการประจาํคณะ  
คอ.9.1-3-01 บนัทึก สปภ.แจง้การกาํหนดอตัลกัษณ์ มทร.พระนคร 
คอ.9.1-3-02 สาํเนาตวับ่งช้ีท่ี 17 ผลการพฒันาตามจุดแนน้และจุดเด่นส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
คอ.9.1-4-01 แผนดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2553-2554 
คอ.9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์ฯ 
คอ.9.1-4-03 แนวทางการแกไ้ขสนบัสนุนและแผนการพฒันาฯจากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
คอ.9.1-5-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2550, 2551, 2552 
คอ.9.1-6-01 เวปไซด ์ www.rmutp.ac.th 
คอ.9.1-7-01 โครงการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหก้บันศ. 
คอ.9.1-7-02 บนัทึกแจง้การประเมินความพึงพอใจของนศ. 
คอ.9.1-7-03 คู่มือนศ.ฝึกสอน 
คอ.9.1-7-04 คู่มือนศ.ฝึกงาน 
คอ.9.1-8-01 โครงการการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั 
คอ.9.1-8-02 การลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นประกนัคุณภาพ ระหวา่งสามคณะวชิา 
คอ.9.1-9-01 คาํสั่งคณะกรรมการดาํเนินการงานประกนัคุณภาพ มทร.พระนคร 
คอ.9.1-9-02 ประกาศรางวลัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดีเด่นระดบัประเทศปีการศึกษา 2552 จากสกอ. 
คอ.9.1-9-03 รายนามวทิยากรฝึกอบรมระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ สถาบนัพลศึกษา 
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จุดแข็ง 
1. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะรองรับการ

ตรวจประเมินไดค้รบถว้น ทั้งสามเกณฑ ์คือสกอ., สมศ.,และ ก.พ.ร                
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. หน่วยงานยอ่ยในคณะขาดทกัษะการเขียนแผนปฏิบติังาน 
2. บุคลากรและหวัหนา้งานไม่เช่ียวชาญในการเขียนรายงานผลประเมินตนเอง 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จดักิจกรรมส่งเสริมการเขียนแผนปฏิบติังาน 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
(นายสมชาย   เหลืองสด) 
- งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 
งปม.2555/ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. โครงการการจดัการความรู้กบัระบบบริหารงานประกนัคุณภาพ 

 
งปม.2555/ปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายสมชาย     เหลอืงสด   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววรดานันท์     เหมนิธิ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
                                       (หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.2  :   ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.15)  

                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ  :  

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้สังกดั 
 

 จาํนวนปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สังกดั 3 ปียอ้นหลงัเป็นคะแนนของตวับ่งช้ีน้ี 
(เน่ืองจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเตม็ 5 เช่นเดียวกบัการประเมินภายนอก) 
 

ผลการดาํเนินการ  
           คะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายใน โดยคณะผูป้ระเมินมีประธานผูต้รวจภายนอกมหาวทิยาลยั ประจาํปีแต่ละปี
การศึกษา ดงัน้ี 

1. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปีการศึกษา 2550 ตามเกณฑ ์สกอ. 9 องคป์ระกอบ  ผลการประเมิน 
1.98 คะแนน (เตม็ 3)  เทียบเท่ากบั 3.30 คะแนน(เตม็ 5) (คอ.9.2-1-01)  

2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปีการศึกษา 2551 ตามเกณฑ ์สกอ. 9 องคป์ระกอบ  ผลการประเมิน 
2.10 คะแนน (เตม็ 3)  เทียบเท่ากบั 3.50 คะแนน(เตม็ 5) (คอ.9.2-1-02) 

3. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปีการศึกษา 2552 ตามเกณฑ ์สกอ. 9 องคป์ระกอบ  ผลการประเมิน 
2.33 คะแนน (เตม็ 3)  เทียบเท่ากบั 3.88 คะแนน(เตม็ 5) (คอ.9.2-1-03) 
 
ตารางที ่ 9.2.1  ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สังกดั 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54) 
ตวัตั้ง คะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 3.30 , 3.50 , 3.88 3.30 , 3.50 , 3.88 3.30 , 3.50 , 3.88 
ตวัหาร จาํนวนปี 3 3 3 
ผล ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 3.56 3.56 3.56 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 - 3.56 - 3.56 - 3.56 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.9.2-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 
คอ.9.2-1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 
คอ.9.2-1-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 

 
จุดแข็ง 

1. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ รองรับการตรวจ
ประเมินไดค้รบถว้น ทั้งสามเกณฑ ์คือสกอ., สมศ.,และ ก.พ.ร                
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ผลประเมินคุณภาพรายตวับ่งช้ีบางตวัคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการงานประกัน

คุณภาพกบัการปฎิบติังานประจาํ 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
(นายสมชาย   เหลืองสด) 
- งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 
งปม.2554/ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. โครงการการจัดการความรู้กับระบบบริหารงาน

ประกนัคุณภาพภายใน 
 

 
งปม.2554/ปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายสมชาย     เหลอืงสด   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววรดานันท์     เหมนิธิ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
                                       (หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.3  :   ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

                (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 7.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 6) 
                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์ มาตรฐาน :  

 1. มีการวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบั
เอกลกัษณ์ของสถาบนัเพ่ิมเติม รวมถึงการจดัทาํแผนการประกนัคุณภาพประจาํปีซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนัอุดมศึกษา 

 2. มีการช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับตวัช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกันคุณภาพท่ี

ประกาศ  และดาํเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษา รวมทั้งจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูลตวัช้ีวดัตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 
 3. มีการติดตามความกา้วหนา้และรายงานผลการติดตามเสนอผูบ้ริหารเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง  และมีการ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพภายในท่ีกาํหนด ในระดบัภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนั 

 4. มีการเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็น   และนาํขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตุจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใชใ้นการ
วางแผนประจาํปีเพ่ือเสนอของบประมาณประจาํปีถดัไป 

 5. มีการจัดส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและหน่วยงานตน้สังกัด ภายใน 120 วนันับจากวนัส้ินปีการศึกษา และเผยแพร่รายงานให้
สาธารณชนทราบ 

 

เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  
ไดส้าํเร็จ ครบถว้น 

1 ประเดน็ 

มีการดาํเนินการ  
ไดส้าํเร็จ ครบถว้น 

2 ประเดน็ 

มีการดาํเนินการ  
ไดส้าํเร็จ ครบถว้น 

3 ประเดน็ 

มีการดาํเนินการ  
ไดส้าํเร็จ ครบถว้น 

4 ประเดน็ 

มีการดาํเนินการ  
ไดส้าํเร็จ ครบถว้น 

5 ประเดน็ 
 

ผลการดาํเนินการ  
ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ในรอบ  12 เดือน  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน  2553)  ดงัน้ี 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดาํเนินงานประกันคุณภาพเก่ียวกบัการทบทวนระบบและกลไกในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (คอ.9.1-1-04)  และมีการจดัทาํแผนการประกนัคุณภาพประจาํปี (คอ.9.1-1-04) มีความ
สอดคลอ้งกับแผนของมหาวิทยาลยั มีการกาํหนดตวัช้ีวดัของแต่ละองค์ประกอบสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และเหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลตวับ่งช้ีและจดัเก็บขอ้มูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพเพ่ือจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (คอ.9.3-1-01)โดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ (คอ.9.3-1-02) 

 2.   มีการช้ีแจงเก่ียวกบัตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมิน หน่วยงานภายในคณะฯการดาํเนินตามแผนการประกนัคุณภาพ
ภายในใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา จากรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2552 (คอ.9.3-2-01) และจดัสัมมนา
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 3.     มีการจดัทาํรายงานประจาํปีของสาขาวิชาและรายงานประเมินตนเอง (คอ.9.3-3-01)  ของคณะท่ีไดม้าตรฐาน 
โดยได้รับ  การประเมินผลจากคณะกรรมการผู ้ประเมินภายใน  (คอ .9.1-5-01)  และรายงานผลผ่านทางเว็บไซต ์
http://www.teched.rmutp.ac.th  ตลอดจนการนาํเสนอรายงานผลดงักล่าวต่อ สกอ. และมีเผยแพร่สู่สาธารณชน ทาง

เวบ็ไซต ์ http://cheqa.rmutp.ac.th/Default2.aspx 
  4.   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการนาํผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายในรวมถึง

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมิน (คอ.9.3-4-01) ไปใชป้รับปรุงพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานของ

คณะฯ ให้ดีข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ จากการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังท่ี1/2553  (คอ.9.3-4-02) และจัดทาํแผนหรือ
มาตรการ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผูป้ระเมินภายใน ปีการศึกษา 2552              
(คอ.9.3-4-03)  ตามเกณฑ ์สกอ.  รวม 9 องคป์ระกอบ 40 ตวับ่งช้ี   จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ฯ คร้ังท่ี2/2553 (คอ.9.3-4-04) 

 5.     คณะฯจดัส่งรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกาํหนดเวลา และเผยแพร่รายงานใหส้าธารณชนทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์(http://cheqa.rmutp.ac.th/Default2.aspx 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ประเดน็) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.9.1-1-04 คู่มือการประกนัคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ 
คอ.9.1-1-04 แผนการประกนัคุณภาพประจาํปี 2553 
คอ.9.3-1-01 คาํสั่งท่ี69.1/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์ กาํกบัดูแลตวับ่งช้ีและจดัเกบ็ขอ้มูล รายงาน

ตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 
คอ.9.3-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 8/2552 
คอ.9.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลตวับ่งช้ีและจดัเกบ็ขอ้มูล คร้ังท่ี 1/2552 
คอ.9.3-2-02 สรุปผลการสัมมนาจดัสัมมนาใหค้วามรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  (SAR 2552) 
คอ.9.3-2-03 กพร. 2553 
คอ.9.3-3-01 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552 ตามเกณฑ ์สกอ.   
คอ.9.1-5-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2552 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.9.3-4-01 เอกสารสรุปการประเมินผลแนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจาก

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานเกณฑ ์สกอ. ปีการศึกษา 2551 
คอ.9.3-4-02 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังท่ี 2/2553 
คอ.9.3-4-03 เอกสารแนวทางแกไ้ข สนบัสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ ์สกอ. ปีการศึกษา 2552 

http://www.teched.rmutp.ac.th/
http://cheqa.rmutp.ac.th/Default2.aspx
http://cheqa.rmutp.ac.th/Default2.aspx
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คอ.9.3-4-04 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังท่ี2/2553 
คอ.9.3-5-01 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ  2553 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารระดบัทุกระดบัและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ฯ ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือวา่การประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจาํ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ระดบัคุณภาพของการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฎิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของคณะ
เม่ือเทียบระดบัคะแนนจากผลการประเมินตนเองกบัเกณฑย์งัอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการงานประกัน

คุณภาพกบัการปฎิบติังานประจาํ 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- ผูช่้วยคณบดี 
(นายสมชาย   เหลืองสด) 
- งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 
งปม.2554/ปีการศึกษา 2554 

แผนพฒันา 
1. โครงการการจัดการความรู้กับระบบบริหารงาน

ประกนัคุณภาพภายใน 
 

 
งปม.2554/ปีการศึกษา 2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายสมชาย     เหลอืงสด   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
         (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นางสาววรดานันท์     เหมนิธิ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6109 
                                       (หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา) 
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องค์ประกอบที ่10  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1   :   การบริหารจดัการสถานศึกษา  3 ดี (3D) 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร     
ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคคล 

 2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภมิูคุม้กนัภยัจากยาเสพติด 
 3. พฒันาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพฒันา

สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ 
 4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 5. กาํกับ ติดตามให้สถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมให้การดาํเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
เกณฑ์ การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 ขอ้ มีการดาํเนินการ 2 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนินการ  

1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D ) และส่งเสริมสนบัสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิง
อาํนวยความสะดวกและบุคคล โดยทาํประกาศของคณะเร่ือง แผนการดาํเนินการกิจกรรม 3 ดี (3 D) (คอ.10.1-1-01) 

2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด เช่น มีการ
จดัการเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา (คอ.10.1-2.01) การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง (คอ.10.1-2.02) การรณรงค์การแต่งกายของ
นกัศึกษาให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลยัฯ (คอ.10.1-2-03) ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนาํนกัศึกษาเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา (คอ.10.1-(2)(4)-04) 

3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพ่ือการพฒันาสถานศึกษา 
3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการการดาํเนินงานนโยบาบสถานศึกษา 3 ดี (3D)(คอ.10.1-3-01) 

4. ให้ความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) เช่น ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมแกนนาํนกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา (คอ.10.1-4-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   3 4 4 4 4 4 4 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.10.1-1-01 แผนการดาํเนินการกิจกรรม 3 ดีของคณะ 
คอ.10.1-2-01 การจดัเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา 
คอ.10.1-2-02 การเลือกตั้งหวัหนา้หอ้ง 
คอ.10.1-2-03 การรณรงคก์ารแต่งกายของนกัศึกษาใหถ้กูระเบียบของมหาวทิยาลยั 
คอ.10.1-(2)(4)-04  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนาํนกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์และสารเสพ

ติดในสถานศึกษา 
คอ.10.1-3-01 แต่งตั้งคณะกรรมการการดาํเนินการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

 
จุดแข็ง 

1. มีการวางแผนพฒันาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ขาดการกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานและขาดนวตักรรมส่งเสริมใหด้าํเนินงานเป้นไปตามมาตรฐาน 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. คณะมีการจดักิจกรรมใหค้รบทั้ง 3 ดา้น 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานพฒันาวนิยั
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 
2553-2554 

แผนพฒันา 
1. โครงการสัมมนาและอบรมดา้นสถานการศึกษา ตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

 
2553-2554 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
        (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นายชัยศร โลกติสถาพร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
                                       (หัวหน้างานพฒันาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 10.2   :    ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะที 

พึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น                       
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 3 ดา้น 

 

 

รายการ หน่วย ด้านประชาธิปไตย 
(Democracy) 

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
ความเป็นไทย (Decency) 

ด้านภูมคุ้ิมกนัภัยจาก 
ยาเสพตดิ (Drug - Free) 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3D ท่ีมี

การประเมินผล/รายงานผล
ครบถว้น 

กิจกรรม 

2 2 1 

จํานวนนักศึกษา ท่ี เข้า ร่วม

กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3D 

คน เลือกตั้งสโมสร

นกัศึกษา 754 คน 
เลือกหวัหนา้หอ้ง 164 

คน   

โครงการ 7 คน 
พิธีไหวค้รูนกัศึกษาปี 1 

ทั้งหมด 

โครงการอบรม 10 คน 
  

 

ผลการดาํเนินการ  
ในปี 2553 คระครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดด้าํเนินการเก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ เจนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3 ดา้นดงัน้ี 
1. มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D ) ของรัฐบาล (คอ.10.2-2-01) 
2. มีการจดัโครงการดา้นประชาธิปไตย –การเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(คอ.10.2-02-01) 

และการเลือกหวัหนา้หอ้ง (คอ.10.2-2.02) 
3. มีการส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม คุณธธรรม ให้แก่นักศึกษา (คอ.10.2-3-01)

และโครงการพิธีไหวค้รูและกิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ (คอ.10.2-03-02)  
4. มีการจัดโครงการดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด ส่งนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการอบรมแกนนาํนักศึกษาเพ่ือ

ป้องกนัเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา (คอ.10.2-4-01) 
 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ดา้น) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา่

เป้าหมาย    
เท่ากบั

เป้าหมาย 
สูงกวา่

เป้าหมาย   2 4 4 4 4 4 4 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
คอ.10.2-01-1 การเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.10.2-01-2 การเลือกหวัหนา้หอ้ง 
คอ.10.2-02-01 ส่งนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
คอ.10.2-2.02 โครงการพิธีไหวค้รูและกิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาใหม่ 
คอ.10.2-4-01 ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการอบรมแกนนาํนกัศึกษาเพ่ือป้องกนัเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวทิยาลยั ฯ มีแผนการดาํเนินและงบประมาณใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมโครงการสนบัสนุนสถานศึกษา 3 ดี 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ขาดการประเมินผลโครงการและกิจกรรม 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1.  จดัโครงการพฒันานกัศึกษาดา้นเจตคติท่ีดี 
 

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ  (CEO) 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
- งานพฒันาวนิยั
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 
2554-2555 

แผนพฒันา 
1. โครงการพัฒนานัก ศึกษาด้านประชาธิปไตย , 

คุณธรรม จริยธรรม , ยาเสพติด 
 

 
2554-2555 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี :    นายเกษมชัย     บุญเพญ็   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6105 
        (รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :    นายชัยศร โลกติสถาพร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6108 
                                       (หัวหน้างานพฒันาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม)      


