
 
 

ส่วนที่  5 
 

ภาคผนวก 
 

- เป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจาํปีการศึกษา 2553 - 2554 
- ยทุธศาสตร์การพฒันา มทร.พระนคร 
- สรุปผลประเมินการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑ์มหาวิทยาลัยฯ 

ประจาํปีการศึกษา 2553 
- สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ มหาวิทยาลยัฯ ประจาํปีการศึกษา 2553  
- สรุปผลการวิเคราะห์การสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูน้าํ ประจาํปีการศึกษา 2553 

(ผลประเมินอธิการบดี) 
- สรุปผลการวิเคราะห์การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากร  

ประจาํปีการศึกษา 2553 
- คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ฯ และผูก้าํกบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพฯ 

ประจาํปีการศึกษา 2553 
- ขอ้มูลพื้นฐาน (Common data set) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ประจาํปีการศึกษา 2553 
- รายช่ืออกัษรยอ่ของหน่วยงาน 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                   
              :  SAR  ปีการศึกษา 2553  คณะครุศาสตร์ฮุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                                        เกณฑ ์สกอ. 

263 

 
 
 
 

เป้าหมายคณุภาพ 

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจําปีการศกึษา  2553  และ 2554 
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นโยบาย/ตัวบง่ชี้ (KPI) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
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ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1. 10   
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 2.5 4 ข้อ 4 ข้อ 

2.5 3 1.2  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน (สมศ.16) ข้อ 3 ข้อ 
1.2.1 มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (สมศ.16.1) (1) 3 ข้อ 3 ข้อ 
1.2.2 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์  (สมศ. 16.2) (1.5) 3 ข้อ 3 ข้อ 

3 3 1.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน(สมศ.17) ข้อ 3 ข้อ 
1.3.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  (1) 3 ข้อ 3 ข้อ 
1.3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน  (1) 3 ข้อ 3 ข้อ 
1.3.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา  (1) 3 ข้อ 3 ข้อ 

1.4  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการบรรลุเปา้หมายท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ จุดเนน้ รวมท้ัง  
 วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-53 ตัวชี้วัด 3.1-3.4) 

2 ระดับ 3 ระดับ 3 

การผลิตบัณฑิต 2. 29   
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 14) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
2.2  อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 1.5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 
2.3  อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) 1.5 ร้อยละ30 ร้อยละ30 
2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 2 4 ข้อ 4 ข้อ 
2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 2 4 ข้อ 4 ข้อ 
2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.2) 1.5 3 ข้อ 3 ข้อ 
2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (สกอ.2.8) 1.5 3 ข้อ 3 ข้อ 
2.9  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี  (สมศ.1) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.1.1)  
      (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.1) 

ร้อยละ 60 1.5 ร้อยละ 60 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ   (สมศ.2) 2 3 คะแนน 3 คะแนน 
2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 1.5 ร้อยละ0.1 ร้อยละ0.1 
2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 2 4 คะแนน 4 คะแนน 
2.13 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.1.2) 1 ร้อยละ 72 ร้อยละ 72 
2.14 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจาํนวนผู้เข้าสอบท้ังหมด  (ก.พ.ร.53   

  ตัวชี้วัด 4.1.3) 
ร้อยละ 0.1 1 ร้อยละ 0.1 

2.15 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.1) 2 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 
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2.16 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 6.2) 
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.2) 

1 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

2.17  ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 17) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 13) 2 5  ประเด็น 5  ประเด็น 
2.18  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.3) 
1 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  3   
3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร(สกอ.3.1) 1.5 5 ข้อ 5 ข้อ 
3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 1.5 4 ข้อ 4 ข้อ 
4. การวิจัย 12   
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 2 5 ข้อ 5 ข้อ 
4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)(ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 3) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย(สกอ.4.3) 2 10,000 บาท 10,000 บาท 
4.4  ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ   

 ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย(สมศ.5) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.1) 
2 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

4.5  ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 (สมศ.6) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.2.2) 

2 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

4.6  ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ.7)  
 (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 4.2.3) 

2 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 10   
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(สกอ.5.2) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
5.3  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ 

 การวิจัย (สมศ.8) 
2 3 ข้อ 3 ข้อ 

5.4  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
5.5  ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)  3 ข้อ 3 ข้อ 

 5.5.1 การชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดําริ  
         (สมศ.18.1) 

1 3 ข้อ 3 ข้อ 

 5.5.2 การชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน ค่านิยม จิตสาธารณะ(สมศ.18.2) 1 3 ข้อ 3 ข้อ 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4   
6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
6.2  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 1 3 ข้อ 3 ข้อ 
6.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 1 3 ข้อ 3 ข้อ 
7. การบริหารและการจัดการ  20   
7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.1) 2 4 ข้อ 4 ข้อ 
7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 1 3 ข้อ 3 ข้อ 
7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 11) 2 3 ข้อ 3 ข้อ 
7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 1 3 ข้อ 3 ข้อ 
7.5  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.12) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.1) 1 3 คะแนน 3 คะแนน 
7.6  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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7.7  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 5) 1 ระดับ 3 ระดับ 3 
  7.8  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 9) 1 ระดับ 3 ระดับ 3 
7.9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร.53ตัวชี้วัด 11) 1 ระดับ  3 ระดับ 3 
7.10 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบตัิ  (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.2)   

  (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.2) 
1 2 ประเด็น 2 ประเด็น 

7.11 ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 13) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10) 

1 3 ประเด็น 3 ประเด็น 

7.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.1)  

1 4 ประเด็น 4 ประเด็น 

7.13  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.2) 

2 3 ประเด็น 3 ประเด็น 

7.14 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.1) 1 3 ประเด็น 3 ประเด็น 
7.15 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 1 3 ประเด็น 3 ประเด็น 
7.16  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 16) 

(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 
1 4 ประเด็น 4 ประเด็น 

7.17  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณคา่ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18)  1 ระดับ 3 ระดับ 3 
8. การเงินและงบประมาณ 6   
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 2 4  ข้อ 4  ข้อ 
8.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 8) 

(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7) 
2 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

8.3  ระดับความสําเร็จของการจดัทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 10)(ก.พ.ร.54ตัวชี้วัด 8) 2 ระดับ  3 ระดับ  3 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6   

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 2 4  ข้อ 4  ข้อ 
9.2  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 2 3 คะแนน 3 คะแนน 
9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

 (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 6) 
2 3 ประเด็น 3 ประเด็น 

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -   

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  - 3  ข้อ 3  ข้อ 
10.2 ผลท่ีเกิดผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 
       ท่ีพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

- 2  ด้าน 2  ด้าน 
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แบบประเมินผลการใช้ระบบประกนัคุณภาพภายใน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจําปีการศึกษา 2553 

คาํช้ีแจง   

ขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 1. 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะนาํไปพฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน ในภาพรวมเท่านั้น  ดงันั้น
การตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะช่วยให้คณะฯ  สามารถปรับปรุงและพัฒนาการ   
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. 

คาํช้ีแจงในการตอบ  3.  

ตอนที ่1  ใหท้าํเคร่ืองหมาย        ในช่องแสดงสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2  ใหท้าํเคร่ืองหมาย        ในช่องระดบัความคิดเห็นใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงมีความหมาย 

ของระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
                         5  =  มากท่ีสุด         4  =  มาก           3  =  ปานกลาง         2  =  นอ้ย           1  =  นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ 
 1.1  (     )   ชาย    1.2  (     )   หญิง 
2.     อาย ุ
 2.1  (     )   ตํ่ากวา่ 21 ปี   2.2  (     )   21-30 ปี 
 2.3  (     )   31- 40  ปี    2.4  (     )   41- 50  ปี 
 2.5  (     )   มากกวา่  50  ปี 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 3.1  (     )   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   3.2  (     )   ปริญญาตรี 
 3.3  (     )   ปริญญาโท   3.4  (     )   ปริญญาเอก 
 3.5  (     )   อ่ืน ๆ ระบุ …………. 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 4. 
 4.1  (     )   คณบดี    4.2  (     )   รองคณบดี 
 4.3  (     )   ผูช่้วยคณบดี   4.4  (     )   หวัหนา้สาขาวิชา/ แขนงวิชา   
 4.5  (     )   อาจารยผ์ูส้อน                  4.6  (     )   หวัหนา้งาน 
 4.7  (     )   เจา้หนา้ท่ี    4.8  (     )   อ่ืนๆ ระบุ …………….. 
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ตอนที ่2  ระดับประสิทธิผลของการใช้ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

ข้อคาํถาม 
(แปลผล) 

5 4 3 2 1 

จํานวน (ร้อยละ) 

1.     นโยบายด้านประกนัคุณภาพ       
         1.1    ครอบคลุม พรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวด 6 มาตรฐานการประกนัคุณภาพ       

1.2    ขั้นตอนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพชดัเจน       
1.3    กาํหนดเป้าหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑป์ระเมินทุกระบบ       

         1.4          ทุกหน่วยงานในสังกดัมีความเขา้ใจตรงกนั 

ค่าเฉลีย่รวม       

2.     แนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ       
        2.1    กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
        2.2    กระบวนการดาํเนินงานมีความต่อเน่ืองเป็นระบบ       
        2.3     กรอบการดาํเนินงานมี PDCA ชดัเจน       

ค่าเฉลีย่รวม       

3.     การตรวจติดตามคุณภาพ       
3.1    มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในท่ีผา่นการอบรมเพียงพอทุกหน่วยงานในสังกดั       

        3.2    มีแผนการตรวจติดตามภายในชดัเจนทุกระบบการตรวจประเมิน       
        3.3           มีกระบวนการตรวจติดตามภายในหน่วยงานตามโครงสร้างทุกระดบั 

ค่าเฉลีย่รวม       

4.     การจัดระบบ/กลไกการพฒันาคุณภาพ       
4.1    มีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพครบถว้น       

        4.2    มีการนาํแผนพฒันาคุณภาพไปดาํเนินงานครบถว้น       
        4.3    สามารถนาํผลมาพฒันาการบริหารงานไดทุ้กพนัธกิจ       

 4.4    มีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายใน       
 4.5          มีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ค่าเฉลีย่รวม       

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด       

5.   ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ 

แผนการพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน) (
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   ประจําปีการศึกษา  2553 

คาํช้ีแจง   

ขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 1. 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะนาํไปพฒันาและปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น  ดงันั้นการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงจะช่วยให้คณะฯ สามารถปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานไดอ้ย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

3. 

คาํช้ีแจงในการตอบ  3.  

        ตอนที ่1   ใหท้าํเคร่ืองหมาย        ในช่องแสดงสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน 
      ตอนที่ 2   ใหท้าํเคร่ืองหมาย       ในช่องระดบัความคิดเห็นใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงมีความหมาย 

                 ของระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
                         5  =  มากท่ีสุด         4  =  มาก           3  =  ปานกลาง         2  =  นอ้ย           1  =  นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ 
 1.1  (     )   ชาย    1.2  (     )   หญิง 
2.     อาย ุ
 2.1  (     )   ตํ่ากวา่ 21 ปี   2.2  (     )   21-30 ปี 
 2.3  (     )   31- 40  ปี    2.4  (     )   41- 50  ปี 
 2.5  (     )   มากกวา่  50  ปี 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 3.1  (     )   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   3.2  (     )   ปริญญาตรี 
 3.3  (     )   ปริญญาโท   3.4  (     )   ปริญญาเอก 
 3.5  (     )   อ่ืน ๆ ระบุ …………. 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 4. 
 4.1  (     )   คณบดี    4.2  (     )   รองคณบดี 
 4.3  (     )   ผูช่้วยคณบดี   4.4  (     )   หวัหนา้สาขาวิชา/ แขนงวิชา   
 4.5  (     )   อาจารยผ์ูส้อน                  4.6  (     )   หวัหนา้งาน 
 4.7  (     )   เจา้หนา้ท่ี    4.8  (     )   อ่ืนๆ ระบุ …………….. 
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ตอนที ่2   ระดับประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ 
 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

ข้อคาํถาม 
(แปลผล) 

5 4 3 2 1 

จํานวน (ร้อยละ) 

1.     ทศันคตกิารใช้แผนพฒันาคุณภาพ       
         1.1    ทาํใหค้ณะมีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน       

1.2    ทาํใหค้ณะไดรั้บการยอมรับเช่ือถือจากบุคคลภายนอก       
1.3    ส่งผลใหค้ณะไดรั้บการยอมรับวา่มีคุณภาพ       

         1.4    ก่อใหเ้กิดความยุง่ยาก เสียเวลาในการทาํงาน       

         1.5    เป็นการเพ่ิมภาระการทาํงานจากงานเดิม       

1.6    ส้ินเปลืองเวลา และทรัพยากรเป็นจาํนวนมากในการจดัการระบบประกนัคุณภาพ       

         1.7    ส่งผลใหบุ้คลากรทาํงานเป็นระบบมากข้ึน       
         1.8    สามารถตรวจสอบหรือวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนในการทาํงานได ้       
         1.9    มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารการศึกษา       
         1.10        การพฒันาคุณภาพข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของบุคลากร 

ค่าเฉลีย่รวม       

2.     ประโยชน์ของแผนพฒันาคุณภาพ       

        2.1    ไดใ้ชต้วับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน       
        2.2    ทาํใหท่้านสามารถติดตามงานอยา่งมีระบบมากยิง่ข้ึน       
        2.3     ทาํใหท่้านมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิง่ข้ึน       
        2.4    ช่วยในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน       
        2.5    ช่วยใหรู้ปแบบในการปฏิบติังานในหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั       
        2.6    การทาํแฟ้มสะสมงานรายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษาทาํใหท่้านทราบถึง 

ภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน   
      

2.7    เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและทบทวนการทาํงานไดทุ้กขั้นตอน       
2.8    ใชแ้ผนพฒันาคุณภาพเพื่อการประเมินผลงานของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
2.9          สามารถพฒันาการทาํงานไดง่้ายข้ึน 

ค่าเฉลีย่รวม       

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด       

3. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินเพือ่สํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัภาวะผู้นําของผู้นําหรือผู้บริหาร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจําปีการศึกษา 2553 
 

คาํช้ีแจง   
1. ขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะนําไปพฒันาและปรับปรุงด้านดัชนีตวับ่งช้ีคุณภาพ  เกณฑ์การตดัสิน การ

ประเมินในภาพรวมเท่านั้น ดงันั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงจะทาํใหส้ามารถปรับปรุงและ
พฒันาการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. คาํช้ีแจงในการตอบ  
        ตอนที ่1  ใหท้าํเคร่ืองหมาย   ในช่องแสดงสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน 
        ตอนที ่2  ใหท้าํเคร่ืองหมาย   ในช่องระดบัความคิดเห็นใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน  
                        ซ่ึงมีความหมายของระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอ้ย           1 = นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ 
 1.1  (     )   ชาย    1.2  (     )   หญิง 
2.     อาย ุ
 2.1  (     )   ตํ่ากวา่ 21 ปี   2.2  (     )   21-30 ปี 
 2.3  (     )   31- 40  ปี    2.4  (     )   41- 50  ปี 
 2.5  (     )   มากกวา่  50  ปี 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 3.1  (     )   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   3.2  (     )   ปริญญาตรี 
 3.3  (     )   ปริญญาโท   3.4  (     )   ปริญญาเอก 
 3.5  (     )   อ่ืน ๆ ระบุ …………. 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 4. 
 4.1  (     )   คณบดี    4.2  (     )   รองคณบดี 
 4.3  (     )   ผูช่้วยคณบดี   4.4  (     )   หวัหนา้สาขาวิชา/ แขนงวิชา   
 4.5  (     )   อาจารยผ์ูส้อน                  4.6  (     )   หวัหนา้งาน 
 4.7  (     )   เจา้หนา้ท่ี    4.8  (     )   อ่ืนๆ ระบุ …………….. 
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       ตอนที ่2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัผู้นําหรือผู้บริหาร 
 

ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1.    ลกัษณะผู้นําและภาวะผู้นํา      

1.1   แต่งกายเหมาะสมกบัโอกาสต่างๆ      

1.2   มีคุณธรรมและจริยธรรม      

1.3   ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั      

1.4   รอบรู้  มีทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั      

1.5    ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม      

1.6    ตดัสินใจเหมาะสมกบัสถานการณ์      

1.7    รับฟังปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน      

2.    การพฒันาองค์กร      

2.1    คดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานตามกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้      

2.2    มีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายการบริหารจดัการอยา่งชดัเจน      

2.3     สนบัสนุนใหมี้การนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ      

2.4    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

2.5    ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร      
2.6    บริหารจดัการ ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
2.7    นาํนโยบายมหาวทิยาลยัไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
2.8    บริหารงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
2.9     กาํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาท่ีกาํหนด      
2.10   นาํผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพฒันาองคก์ร      

3.    การเป็นผู้กาํกบัดูแลทีด่ภีายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม      
3.1     มีจิตสาํนึกและมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี      
3.2     ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าเทียมกนั      
3.3     มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน สามารถตรวจสอบได ้      
3.4     เปิดเผยขอ้มูลตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใตก้ฎระเบียบ      
3.5     มีวสิัยทศัน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร      
3.6          ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณท่ีดี 
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ข้อคาํถาม ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
4.    มนุษยสัมพนัธ์      

4.1    มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับ      

4.2    ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร      

4.3    เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัปรึกษาหารือได ้      

5.    ความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ      

5.1    ใชว้ธีิการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

5.2    มีความสามารถในการจูงใจ      

5.3    สามารถช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานต่างๆ      

6.   ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา      
6.1    เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต      
6.2    เสริมแรงจูงใจใหบุ้คลากรร่วมกนัพฒันางาน      
6.3    การพฒันาบุคลากรเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล      
6.4    รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองคก์ร      

7.    การจัดระบบ / กลไก  การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ      
7.1    มอบหมายงานไดต้รงกบัความสามารถของบุคลากร      
7.2    จดัทาํระบบ บริหารจดัการ ท่ีมีประสิทธิภาพ      
7.3    นาํระบบประกนัคุณภาพมาใชบ้ริหาร       
7.4    ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจดัการองคก์ร      
7.5         นาํผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นเร่ือง “ภาวะผู้นําของผู้บริหาร” 
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา  2553 

 

ข้อคาํถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

X 

1.  มีภาวะผูน้าํ 
………………………………………………………………………………………………… 

4.08 

2.  มีความสามารถในการพฒันาองคก์ร 
………………………………………………………………………………………………… 

3.90 

3.  มีคุณสมบติัในการเป็นผูก้าํกบัดูแลท่ีดีภายใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลกั
สากลท่ีเป็นมาตรฐาน 6 ประการ* 

………………………………………………………………………………………………… 

3.89 

4.  มีมนุษยสมัพนัธ์ 
………………………………………………………………………………………………… 

4.11 

5.  มีความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………… 

4.01 

6.  มีศิลปะในการครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
………………………………………………………………………………………………… 

4.00 

7.  มีความสามารถในการจดัทาํระบบ /กลไกการบริหารองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………… 

3.92 

ภาพรวมทั้งส้ิน 3.99 
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แบบประเมินความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   ปีการศึกษา 2553 

คาํช้ีแจง   

ขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 1. 
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะนาํไปพฒันาและปรับปรุงดา้นดชันีบ่งช้ีคุณภาพ เกณฑ์การตดัสินการประเมิน

ของคณะฯ ในภาพรวมเท่านั้น  ดงันั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะช่วยให้คณะสามารถ
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.   คาํช้ีแจงในการตอบ  
ตอนที ่1   ใหท้าํเคร่ืองหมาย        ในช่องแสดงสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน        

       11ตอนที ่2   ใหท้าํเคร่ืองหมาย        ในช่องระดบัความคิดเห็นใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านซ่ึงความหมาย 
                 ของระดบัความคิดเห็นมีดงัน้ี 

                        5  =  มากท่ีสุด         4  =  มาก           3  =  ปานกลาง         2  =  นอ้ย           1  =  นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ 
 1.1  (     )   ชาย    1.2  (     )   หญิง 
2.     อาย ุ
 2.1  (     )   ตํ่ากวา่ 21 ปี   2.2  (     )   21-30 ปี 
 2.3  (     )   31- 40  ปี    2.4  (     )   41- 50  ปี 
 2.5  (     )   มากกวา่  50  ปี 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 3.1  (     )   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   3.2  (     )   ปริญญาตรี 
 3.3  (     )   ปริญญาโท   3.4  (     )   ปริญญาเอก 
 3.5  (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 4. 
 4.1  (     )   คณบดี    4.2  (     )   รองคณบดี 
 4.3  (     )   ผูช่้วยคณบดี   4.4  (     )   หวัหนา้สาขาวิชา/ แขนงวิชา   
 4.5  (     )   อาจารยผ์ูส้อน                  4.6  (     )   หวัหนา้งาน 
 4.7  (     )   เจา้หนา้ท่ี    4.8  (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………….. 
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ตอนที ่2   ความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อคาํถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
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….. 

ด้านเจตคต ิ
1.   มีความศรัทธาในองคก์ร                                                                                                                 

ภารกิจและหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัมีลกัษณะทา้ทายความรู้และความสามารถ 2.   
เพ่ือนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ  3.   

4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบติังาน 
 ด้านความรู้ความสามารถ 
มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมกบัภารกิจและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 5.   

6.   เขา้ใจภารกิจและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจน 
7. พฒันา  ปรับปรุงงานหรือวธีิการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 
8.    ยดึถือคาํสั่งท่ีถกูตอ้งตามกฎ และระเบียบในการปฏิบติังาน 

ผูบ้งัคบับญัชาช้ีแจงนโยบาย แนวทางปฏิบติัหรือแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนชดัเจน 9.    
มีโอกาสร่วมแสดงความคิดในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน 10.  

   ด้านการพฒันาองค์กร 
มีโอกาสเสนอแนะขอ้คิดเห็นในการกาํหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบติังาน 11.  
เขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย ภารกิจและหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน  12.  
เพ่ือนร่วมงานใหค้วามสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการปฏิบติังาน 13.  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน 14.  
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูป้ฏิบติังานและผูบ้งัคบับญัชา 15.   

16.  มีโอกาสเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม   
      สัมมนา ฯลฯ 
 ด้านสภาพแวดล้อมและขวญักาํลงัใจ 

17.  มีความมัน่คง  ปลอดภยัและไดรั้บการคุม้ครองดูแลจากการปฏิบติังาน 
มีเกณฑก์ารประเมินเพ่ือการเขา้สู่ตาํแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยติุธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้18.  

19.  มีเกณฑก์ารประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานท่ีเหมาะสม ยติุธรรม 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีทาํ 20.  
มีโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี / การผลิตผลงานต่างๆ  21.  
มีความสะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการต่างๆ  22.  

 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ    
23  มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
24.  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 

มีการประชาสัมพนัธ์ อยา่งต่อเน่ือง 25.  

 ข้อเสนอแนะ 
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คาํส่ังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ที ่ 042 /2554 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํยุทธศาสตร์  กาํกบัดูแลตัวบ่งช้ีและจัดเกบ็ข้อมูล 

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพือ่จัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553   

  

ดว้ยในปีการศึกษา พ.ศ.  2553  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไดท้บทวนแผนยทุธศาสตร์และจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเสนอสาํนกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ตามท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  และตอ้งดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจาํปีการศึกษา  พ.ศ. 2553  นั้น  

เพื่อให้การดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวตัถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลยัฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการพจิารณายุทธศาสตร์และกาํกบัดูแลตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 

1.1 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 1.4 
ผูช่้วยคณบดี (นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ) กรรมการ   1.5 

1.6 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี กรรมการ 
ผูช่้วยคณบดี (นายสมชาย  เหลืองสด) กรรมการและเลขานุการ 1.7 

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. กาํหนดนโยบายทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์/การประเมินตนเอง (SAR) 
3. กาํกบัดูแลการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตวับ่งช้ีท่ีรับผดิชอบ ดงัเอกสารแนบ 

                        :  SAR  ปีการศึกษา 2553   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                            เกณฑ ์สกอ.            
279

กาํกบัดูแล…… 2/  4.  



4. กาํกบัดูแลตวับ่งช้ี และวางแผนดาํเนินงาน เพื่อทาํให้ผลการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปตาม
เป้าหมายคุณภาพ แต่ละตวับ่งช้ีตามเอกสารแนบทา้ย 

5. พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อกาํกับ ดูแล และติดตามการ 
ดาํเนินงาน กลไกและวิธีการ ให้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหน่วยงาน
บรรลุผล 
ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามผลและกาํกบัการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 6. 

2.   คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553  ของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 

ผูช่้วยคณบดี (นายสมชาย  เหลืองสด) ประธานกรรมการ 2.1 
ผูช่้วยคณบดี (นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ) รองประธานกรรมการ 2.2 

2.3    หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กรรมการ 
2.4   หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ   
2.5 หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
2.6  หวัหนา้สาขาวิชาเทคนิคศึกษา กรรมการ 
2.7 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
2.8 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการ 
2.9 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
2.10 หวัหนา้แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
2.11 หวัหนา้สาํนกังานคณบดี กรรมการ 

นางรุ่งอรุณ พรเจริญ กรรมการ 2.12   
2.13 ผศ.อาํนาจ เจนจิตศิริ กรรมการ 
2.14 นางสาววารินี วีระสินธ์ุ กรรมการ 

วา่ท่ี ร.ต.เกริกวฒิุ รังสีปัญญา กรรมการ 2.15 
นายชยัศร โลกิตสถาพร กรรมการ 2.16 

2.17 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน กรรมการ  
2.18 นางสาวภาวนา ชูศิริ กรรมการ 
2.19 นายมนตรี บุญเรืองเศษ กรรมการ 
2.20 นายสุทธิชยั อุดมรัตน์ กรรมการ 
2.21 นายนิคม ดิษฐคลึ กรรมการ  
2.22 นายเชาวน์วฒัน์ อุมานนท ์ กรรมการ  
2.23 นางมลนิดา รักนาย กรรมการ 
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3/ 2.24 นางจนัทนา...… 



2.24 นางจนัทนา โชติกรณ์ กรรมการ 
2.25 นายมนูญ คนัธประภา กรรมการ 

นางสาวศศิธร ชูแกว้ กรรมการ 2.26 
2.27 นางผสุดี อ่ิมตา กรรมการ 
2.28 นางเพญ็นภา ฤกษส์าํราญ กรรมการ 
2.29 นางทิพยสุ์คนธ์ ฉวีพิศาล กรรมการ 

นางวนัดี แกว้เหลก็ กรรมการ 2.30 
นางวชัรี สุวรรณแขก กรรมการ 2.31 

2.32 นางสาวสุนารี จนัทร์เขียว กรรมการ 
2.33 นางจรรยา รัศมีโรจน์ กรรมการ 
2.34 นางสาววีรนุช ยิม้ดี กรรมการ 

นายปิยะศกัด์ิ รุจิโกไศย กรรมการ 2.35 
2.36 นางสาวนยันา ตีผาลาด กรรมการ 

นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพนัธ์ุ กรรมการ 2.37 
2.38 นายสมัพนัธ์ ชลอวงค ์ กรรมการ 
2.39 นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอรณฐั เหมือนพะวงศ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 2.40 

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานแต่ละส่วนตามแผนยทุธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและของหน่วยงานให้
เป็นไปตามกรอบการประเมินตนเอง (SAR) ในคู่มือการประเมินฯ ของ มทร.พระนคร สกอ.                
ปีการศึกษา 2553 และ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. ศึกษารายละเอียดการดาํเนินงานและการเก็บขอ้มูลแต่ละตวับ่งช้ี (KPI  Template) เพ่ือจดัทาํ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย  

3. จดัทาํประเดน็การสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการเพื่อดาํเนินงานทัว่ทั้งองคก์ร   
4. กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  รับผิดชอบตรวจสอบ  จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว ช้ีว ัดท่ี รับผิดชอบตาม

เอกสารแนบทา้ย              
5. พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพื่อจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
6. เสนอแนะแต่งตั้ งอนุกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อกาํกับ ดูแล และติดตามการ 

ดาํเนินงาน กลไกและวิธีการ ให้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
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4/ 7. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ...… 



7. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และกาํกบัดูแลตวับ่งช้ี มอบหมาย 
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 
สัง่  ณ  วนัท่ี   20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 

 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยข์จรศกัด์ิ   ศิริมยั) (

 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        :  SAR  ปีการศึกษา 2553   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                                            เกณฑ ์สกอ.            
282



ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจําปีการศึกษา 2553 

องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี 
ค่า

นํา้หนัก 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินงาน 1. 10  
1.1 กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ.1.1) 2.5 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

2.5 - 1.2 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.16)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

1.2.1 ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอัตลกัษณ์ (สมศ.
16.1) 

(1) - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

1.2.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ (สมศ.16.2) (1.5) -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนกัศึกษา 

นายนิคม  ดิษฐคลึ 
 

1.3 3 - ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.17) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

1.3.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั  

(1) 
- ผูช่้วยคณบดี งานทะเบียน 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
นางวนัดี  แกว้เหลก็ 

งานทะเบียน 1.3.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใช้ทกัษะท่ีมี
เทคโนโลยเีป็นฐาน  

(1) 
- ผูช่้วยคณบดี 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
นางวนัดี  แกว้เหลก็ 

งานทะเบียน 1.3.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญ
วชิาชีพใหก้บันกัศึกษา  

(1) 
- ผูช่้วยคณบดี 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
นางวนัดี  แกว้เหลก็ 

ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ จุดเน้น รวมทั้งวตัถุประสงค์
เฉพาะตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52-
53 ตวัช้ีวดั 3.1-3.4) 

1.4 
 

2 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานแผนและงบประมาณ นางผสุดี  อ่ิมตา 

2. การผลติบัณฑิต 28   
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.

2.1) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 14) 
2 - ผูช่้วยคณบดี งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 

(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ.2.2) 1.5 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร 
 

นางมลนิดา  รักนาย 

อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ (สกอ.2.3) 2.3 
 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
  

2.4 2 - ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
(สกอ.2.4) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
  

2.5 
 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(สกอ.2.5) 

2 - ผูช่้วยคณบดี นางวนัดี  แกว้เหลก็ งานทะเบียน 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 2 - ผูช่้วยคณบดี งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)  

2.7 
 

ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.2.7)(ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 

1.5 - ผูช่้วยคณบดี งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ)   

ผ่านมตสิภาเมื่อวนัที่ 22 ก.ค. 2553 
แก้ไขตามมต ิCEO วนัที่ 3 พ.ย. 2553  
แก้ไขตาม ก.พ.ร. ปีงปม. พ.ศ. 2554 

แก้ไขตาม สกอ. 13 ม.ค. 2554 และสมศ. 12 พ.ค. 2554 

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี 
ค่า

นํา้หนัก 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 

2.8 ระดับความสํา เ ร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ.2.8) 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานพฒันาวนิยั 
คุณธรรมและจริยธรรม 

นายชยัศร  โลกิตสถาพร 
 

2.9 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ.1) (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.1.1) (ก.พ.ร.54 
ตวัช้ีวดั 4.1.1) 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว 
 

นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 

2 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
 

2.11 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.3) 

1.5 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

2.12 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) 2 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร 
 

นางมลนิดา  รักนาย 
 

2.13 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทาํตรง
สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.1.2) 

1 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว 
 

นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

2.14 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 4.1.3) 

- - - - 

2.15 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อ
บณัฑิต (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 6.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 5.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

2.16 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 6.2) (ก.พ.ร. 54 
ตวัช้ีวดั 5.2) 

1 - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

 

งานแนะแนว 
 

นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 
 

2.17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
(ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 17) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 13) 

2 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

งานหลกัสูตร นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
 

2.18 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความ รู้  ความสามารถด้ านภาษา ต่ า งประ เทศ 
(ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.1.3) 

1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

งานหลกัสูตร 
งานทะเบียน 

นางสาวอมัภาภรณ์  พีรวณิชกลุ 
นางวนัดี  แกว้เหลก็* 

 

3. กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 3    

3.1  ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร (สกอ.3.1) 

1.5 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานแนะแนว นายมนตรี  บุญเรืองเศษ 
 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.3.2) 1.5 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานกิจกรรมสโมสร
และชมรมนกัศึกษา 

นายนิคม  ดิษฐคลึ 
 

4. การวจิัย 12    

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
(สกอ.4.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์(สกอ.4.2) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 3) 

2 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
(KM ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ์ 

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี 
ค่า

นํา้หนัก 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (สกอ.4.3) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจิรญ 
 

4.4 ร้อยละของจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั (สมศ.5) (ก.พ.ร. 53 
ตวัช้ีวดั 4.2.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.2.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

 

งานวจิยัและพฒันา 
 
 

นางรุ่งอรุณ  พรเจิรญ 
 
 

4.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ (สมศ.
6) (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.2.2) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 4.2.2) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 4.2.3) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานวจิยัและพฒันา นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5. การบริการวชิาการแก่สังคม 10    

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.
5.1) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 
(สกอ.5.2) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.3 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ
มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั (สมศ.
8) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
หรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.5 
 
 
 
 

ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในดา้นต่าง 
ๆ (สมศ. 18) 

2 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.5.1 การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสงัคมในดา้น การส่งเสริม
และสืบสานโครงการมาจากพระราชดําริภายใน
สถาบนั (สมศ.18.1) 

1 - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

งานบริการวชิาการ 
แก่สงัคม 

นางรุ่งอรุณ  พรเจริญ 

5.5.2 การช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้น ค่านิยม 
จิตสาธารณะภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) 

1 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 4    

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   
(สกอ. 6.1) 

2 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม   
(สมศ.10) 

1 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม   
(สมศ. 11) 

1 -รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

งานศิลปวฒันธรรม นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน 

7. การบริหารและการจัดการ  20    

7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของ
สถาบนั (สกอ.7.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 9.1) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

สาํนกังานคณบดี นางนิภา  สญัญานุจิต 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี 
ค่า

นํา้หนัก 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2) 1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
(KM ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ ์

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.
7.3) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 11) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานประชาสมัพนัธ์ นางสาวศศิธร  ชูแกว้ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 1 -ผูช่้วยคณบดี 
(นายสมชาย  เหลืองสด) 

สาํนกังานคณบดี นางนิภา  สญัญานุจิต 

7.5 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12) 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 12.1) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

สาํนกังานคณบดี นางนิภา  สญัญานุจิต 

7.6 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) 1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

สาํนกังานคณบดี นางนิภา  สญัญานุจิต 

7.7 ระดบัความสําเร็จในการพฒันาสถาบนัสู่ระดบัสากล 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั  5) 

1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

งานวเิทศสมัพนัธ ์ นางสาววารินี   วรีะสินธุ์ 

7.8 ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร. 53 
ตวัช้ีวดั 9) 

1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 

งานทะเบียน 
 

งานบุคลากร 

นางวนัดี  แกว้เหลก็ 
 

นางมลนิดา  รักนาย* 

7.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 11) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

วา่ท่ีรต. เกริกวฒิุ  รังสีปัญญา 

7.10 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบนัอุดมศึกษาสู่การปฏิบติั (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 12.2) 
(ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 9.2) 

1 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

สาํนกังานคณบดี นางนิภา  สญัญานุจิต 

7.11 ระดบัความสาํเร็จในการใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการ 
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 13) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 10) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานประชาสมัพนัธ์ นางสาวศศิธร  ชูแกว้ 

7.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร หลกัสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวการณ์มีงานทาํของ
บณัฑิต (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 14.1)  

1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน 
-รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

งานทะเบียน 
 

งานบุคลากร 
 

งานแนะแนว 

นางวนัดี  แกว้เหลก็ 
 

นางมลนิดา  รักนาย* 
 

นายมนตรี  บุญเรืองเศษ* 

7.13 ระดบัความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ
บริหารจดัการภายในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 14.2) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 
 

7.14 ระดับความสํา เ ร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 15.1) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

7.15 ระดั บความสํ า เ ร็ จของการจั ดการความ รู้ ของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 15.2) (ก.พ.ร. 54 
ตวัช้ีวดั 12) 

1 - ผูช่้วยคณบดี 
(น.ส.อมัภาภรณ์ พีรวณิชกลุ) 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
(KM ) 

นางสาววารินี   วรีะสินธุ์ 

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 

* ผูร่้วมรายงานขอ้มูล 
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องค์ 
ประกอบ 

ตวับ่งช้ี 
ค่า

นํา้หนัก 

หน่วยงานที่
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน 

รับผดิชอบ 
7.16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 
ตวัช้ีวดั 16) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 12) 

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานบุคลากร นางมลนิดา  รักนาย 

สาํนกังานคณบดี 7.17 ระดับความสํา เ ร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า (ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 18)  

1 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

นางนิภา  สญัญานุจิต 

8. การเงินและงบประมาณ 6    

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานการเงิน นางจนัทนา  โชติกรณ์ 
  

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายในภาพรวม (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 8) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 7) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานการเงิน นางจนัทนา  โชติกรณ์ 
  

8.3 ระดับความสําเ ร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ก.พ.ร.53 ตวัช้ีวดั 10) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 8) 

2 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

งานการเงิน นางจนัทนา  โชติกรณ์ 
  

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 6    

9.1 
 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.9.1) 

2 -ผูช่้วยคณบดี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สงักดั (สมศ.15) 

9.2 2 -ผูช่้วยคณบดี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ 

9.3 2 -ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ี
ก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
(ก.พ.ร. 53 ตวัช้ีวดั 7.1) (ก.พ.ร. 54 ตวัช้ีวดั 6) 

ผูช่้วยคณบดี งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา (นายสมชาย  เหลืองสด) 

นางสาววรดานนัท ์ เหมนิธิ 

10. สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐบาล -    

10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา  3 ดี (3D) - - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

นายชยัศร  โลกิตสถาพร งานพฒันาวนิยั
คุณธรรมและจริยธรรม  

10.2 ผลท่ีเกิดผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

- - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

นายชยัศร  โลกิตสถาพร งานพฒันาวนิยั
คุณธรรมและจริยธรรม  

รวม ตวับ่งช้ี 99    66  

 
ระยะเวลารายงานข้อมูล   เพือ่จัดทาํรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา  2553 

ผูร่้วมรายงานขอ้มูล * 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบตดิตามงาน 

หน่วยงานยอ่ยรายงานขอ้มูลใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะ/สาํนกั/สถาบนั/กอง 

- ผูก้าํกบัดูแลตวับ่งช้ี 
ไม่เกิน 13  พฤษภาคม  2554* 

- หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย/ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล/รายงาน 

งานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะจดัทาํ SAR  ส่งสาํนกั
ประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยั/กอง 

ผูก้าํกบัดูแลตวับ่งช้ี - 
ไม่เกิน 20 พฤษภาคม  2554* - หวัหนา้หน่วยงานยอ่ย/ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล/รายงาน 

- งานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ 
ส่ง SAR ปีการศึกษา 2553 ของคณะใหส้าํนกัประกนัคุณภาพ  
มหาวทิยาลยัฯ อยา่งละ 1 เล่ม  พร้อม CD 

งานประกนัคุณภาพของคณะ  - 
ไม่เกิน 30 มิถุนายน  2554 

- คณะกรรมการจดัทาํเล่ม SAR 

 


