
ตาราง ตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561 

ด้านการจัดการเรียนการสอน    จ านวน 20 ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

1 จ ำนวนหลักสูตรใหม/่หลักสูตรนำนำชำติที่ตรงกบัควำม
ต้องกำร ทันสมัย  และพฒันำร่วมกบัสถำนประกอบกำร 
มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนอำเซียน/สำกล

หลักสูตร  -  -  -  -  - รองฯ วิชำกำร สสท.

2 ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรที่ต้องท ำ Mini Project ในแต่ละ
ปีกำรศึกษำ

ร้อยละ 55 60 65 70 70 รองฯ วิชำกำร สสท.

3 จ ำนวนหลักสูตร/สำขำวิชำ ในระดับปริญญำโท/ปริญญำเอก
เพิ่มขึ้น

หลักสูตร/
สำขำวิชำ

 -  - 1  -  - รองฯ วิชำกำร สสท.

 
  4 สัดส่วนนักศึกษำสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สำยสังคมศำสตร์

คน 860 : 174 1,208 : 0 1,287 : 0 1,319 : 0 1,129 : 0 รองฯ วิชำกำร สสท.

5 จ ำนวนกจิกรรมที่มหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมพฒันำ เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และเชี่ยวชำญในด้ำนอตัลักษณ์ โดยเฉพำะด้ำน
นักปฏิบัติ ด้ำนวิจยั ที่เกดิจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือกบั
ภำคอตุสำหกรรม กำรผลิตและบริกำร

กจิกรรม 1 1 1 1 1 รองฯ วิชำกำร สสท.   3. กำรพฒันำ
คุณภำพนักศึกษำที่
สะท้อนอตัลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย

8 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงกำรศึกษำ

ร้อยละควำม 
ส ำเร็จตำมแผนฯ

76 77 78 79 80 รองฯ เทคโนฯ สวท.

9 จดัท ำมำตรฐำนสมรรถนะบัณฑิตตำมอตัลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย

จ ำนวนหลักสูตร  - 1 1 1 1 รองฯ วิชำกำร สสท.

  1. กำรพฒันำควำม
เข้มแข็งในกำรจดั
กำรศึกษำให้บัณฑิตมี
คุณภำพตำม
มำตรฐำน พร้อมเข้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน

  1.1 จดักำรศึกษำด้ำน
วิชำชีพและเทคโนโลยีที่
สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับอำเซียน/นำนำชำติ
  1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเกง่และมีทักษะ
ในกำรด ำรงชีวิตที่ดี

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

  1. กำรพฒันำกำรจดั
กำรศึกษำที่เน้นควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร
และควำมเชี่ยวชำญใน
วิชำชีพ

3.60 4.00 4.30 4.51

6 สสท.
(สวพ. 

ผู้สนับสนุน
ข้อมูล)

- - - - - รองฯ วิชำกำร
รองฯ บริกำร

วิชำกำร

3.55

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รองฯ วิชำกำร สสท.คะแนนผลกำรประเมินกำรบริหำรหลักสูตรโดยรวมของมหำวิทยำลัย

จ ำนวนวิทยำลัย/ศูนย์ส่งเสริมอตัลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยฯ วิทยำลัย/ศูนย์

7

  2. กำรน ำมหำวิทยำลัย
สู่ประชำคมอำเซียน
และกำรเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนำนำชำติ

สวท. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วม 

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยควำมส ำเร็จ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม หน้ำ 1



ด้านการจัดการเรียนการสอน   (ต่อ)

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

10 ร้อยละนักศึกษำที่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนในทักษะวิชำชีพเทียบ
กบัสมรรถนะวิชำชีพ

ร้อยละ 80 85 90 95 98 รองฯ วิชำกำร สสท.

11 ร้อยละของนักศึกษำสอบผ่ำนเกณฑ์และได้รับใบประกอบ
วิชำชีพต่อจ ำนวนนักศึกษำที่สมัครเข้ำรับกำรทดสอบ

ร้อยละ - - - - - รองฯ วิชำกำร สสท.

12 บัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อสิระภำยใน 1 ปี

ร้อยละ 80 82 84 85 85 รองฯ กจิฯ กพศ.

14 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกจิกรรมผ่ำนตำมเกณฑ์ระบบ
กำรวัดทรำนสคริปต์กจิกรรม ต่อนักศึกษำทั้งหมดที่เข้ำ
ระบบทรำนสคริปต์กจิกรรมของมหำวิทยำลัยฯ

ร้อยละ 60 70 80 90 90 รองฯ กจิฯ กพศ.

15 จ ำนวนกจิกรรม ควำมร่วมมือ/ควำมสัมพนัธ์ ระหว่ำง 
ศิษย์เกำ่กบัมหำวิทยำลัยฯ

กจิกรรม 1 1 1 1 1 รองฯ กจิฯ กพศ.

16 จ ำนวนผลงำนของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัล ในระดับชำติ/
นำนำชำติ

เร่ือง/รำงวัล 1 1 1 1 1 รองฯ กจิฯ
รองฯ วิชำกำร

กพศ.
(สสท.

ผู้สนับสนุนข้อมูล)

17 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่สอบผ่ำนเกณฑ์ทดสอบ
ภำษำองักฤษ เทียบกบัผู้เข้ำสอบทั้งหมด

ร้อยละ 50 55 60 65 70 รองฯ วิชำกำร สสท.

19 กำรแลกเปล่ียนอำจำรย์/นักวิชำกำร/นักศึกษำเพื่อ
พฒันำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั

หน่วยงำน 1 1 1 1 1 รองฯ วิชำกำร สสท.

20 ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนวิชำ
ภำษำองักฤษพื้นฐำนที่สอบผ่ำนสอบเกณฑ์กำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำองักฤษ

ร้อยละ 50 55 60 60 60 รองฯ วิชำกำร สสท.

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

83 84 85

 - - - - -

รองฯ กจิฯ กพศ.ร้อยละ ร้อยละควำมพงึพอใจของนำยจำ้งที่มีต่อบัณฑิต13 85 85

18 รองฯ วิชำกำร สสท.ร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำติเพิ่มขึ้น ร้อยละ

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยควำมส ำเร็จ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม หน้ำ 2



ด้านวิจัย สิง่ประดิษฐ์ และนวัตกรรม    จ านวน 8 ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

สำยวิทย์ (บำท)    12,000    36,000    42,000    48,000    60,000

สำยสังคม (บำท)      6,000    15,000    17,500    20,000    25,000

3 ร้อยละของผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์/
นวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ที่ตีพมิพ ์เผยแพร่ต่อปีต่อ
อำจำรย์ประจ ำ

ร้อยละ 10 12 15 15 20 รองฯ วิชำกำร สวพ.

4 ร้อยละของผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์/
นวัตกรรม/งำนสร้ำงสรรค์ ที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่ออำจำรย์
ประจ ำ

ร้อยละ 50 50 55 60 65 รองฯ วิชำกำร สวพ.

5 ผลงำนวิจยั/นวัตกรรม/สร้ำงสรรค์ ได้รับรำงวัลระดับชำติ/
นำนำชำติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

ผลงำน - - - - - รองฯ วิชำกำร สวพ.

6 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมงำนวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรม 
ของนักศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ

โครงกำร 45 50 55 60 65 รองฯ วิชำกำร สวพ.

7 จ ำนวนชุมชนและ/หรือภำคอตุสำหกรรมและ/หรือสถำน
ประกอบกำร ที่มีควำมร่วมมือด้ำนวิจยั

จ ำนวนชุมชน/
ภำคอตุสำหกรรม/
สถำนประกอบกำร

- - - 2 2 รองฯ วิชำกำร สวพ.

8 จ ำนวนผลงำนวิจยั/ส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ ที่เกดิจำกควำมร่วมมือของชุมชน และ/หรือ
ภำคอตุสำหกรรม และ/หรือสถำนประกอบกำร

ผลงำน  -  -  -  - 1 รองฯ วิชำกำร สวพ.

รองฯ วิชำกำร111   4. กำรพฒันำงำนวิจยั
เชิงสร้ำงสรรค์

 จ ำนวนเงินสนับสนุนวิจยัต่ออำจำรย์และนักวิจยัทั้งหมด รองฯ วิชำกำร สวพ.

ผลงำนวิจยัแบบมุ่งเป้ำ1 สวพ.1-จ ำนวนงำนวิจยั  2. กำรพฒันำควำม
เข้มแข็งงำนวิจยัและ
งำนสร้ำงสรรค์ที่มี
คุณภำพเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ

 2.1 จ ำนวนผลงำน 
วิจยัและงำนสร้ำงสรรค์
ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ
 และน ำไปต่อยอดได้

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

2

สวพ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแจกค่า

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยควำมส ำเร็จ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม หน้ำ 3



ด้านการบริหารจัดการ    จ านวน 16 ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

  3.1 มีระบบบริหำรจดั
กำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภำพ

1 คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ 80 ของเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดย
กรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งต้ัง

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองฯ บริหำร กบ.

2 ร้อยละของเงินรำยได้ที่เกดิจำกกำรบริหำรทรัพย์สิน ต่อ
งบประมำณรำยได้ประจ ำปี

ร้อยละ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 รองฯ คลัง กค.

3 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพฒันำและปรับปรุง
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมที่มี
กำรประเมินและน ำมำทบทวนทุกปี ที่สอดคล้องกบันโยบำย
ของมหำวิทยำลัยฯ ตำมกระบวนกำรพฒันำแผน

ร้อยละควำม 
ส ำเร็จตำมแผนฯ

70 73 76 79 82 รองฯ แผน กนผ.   6. กำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกบั
ของรัฐ

4 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรบริกำรกำรศึกษำ

ร้อยละควำม 
ส ำเร็จตำมแผนฯ

76 77 78 79 80 รองฯ เทคโนฯ สวท.

5 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพฒันำโครงสร้ำง
พื้นฐำนไอซีที

ร้อยละควำม 
ส ำเร็จตำมแผนฯ

76 77 78 79 80 รองฯ เทคโนฯ สวท.

6 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่สอบผ่ำนมำตรฐำน
ภำษำองักฤษตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย

ร้อยละ 50 50 50 50 60 รองฯ วิชำกำร สสท.

7 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกร

ร้อยละ 70 72 74 76 78 รองฯ บริหำร กบ.

8 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 20 20 25 25 25 รองฯ บริหำร กบ.

9 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 25 30 35 40 45 รองฯ บริหำร กบ.

10 มีแผนพฒันำกำรรับอำจำรย์ใหม่ที่มำจำกผู้มีประสบกำรณ์
วิชำชีพ/ผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพ โดยเพิ่มค่ำตอบแทนพเิศษ

คณะ  -  - 1 2 3 รองฯ บริหำร กบ.

11 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำของคณะ ที่เข้ำไปฝังตัวในสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนวิจยัภำยนอก

ร้อยละ 1 1 1 1 1 รองฯ วิชำกำร สสท.

12 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนที่ศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้น

ร้อยละ 10 10 10 10 10 รองฯ บริหำร กบ.

  3. กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของกำร
บริหำร
จดักำรและพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
สู่ควำมเป็นเลิศ

  7. กำรบริหำรจดักำร
สู่องค์กรคุณภำพและมี
ธรรมำภิบำล

  5. กำรพฒันำ
บุคลำกรเพื่อให้เป็น
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
คุณภำพและมีคุณค่ำ
ของมหำวิทยำลัย

  3.2 มีระบบประกนั
คุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรศึกษำ

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

กนผ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วม 

สวท. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วม 

สวท. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วม 

กบ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแจกค่าเปา้หมายสู่หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยควำมส ำเร็จ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม หน้ำ 4



ด้านการบริหารจัดการ   (ต่อ)

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

13 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรสร้ำงเสริม
สมรรถนะด้ำนวิชำชีพกำรบริหำรจดักำรและทักษะตำม
สำยงำน

ร้อยละ 90 90 90 90 90 รองฯ บริหำร กบ.

14 ร้อยละควำมพงึพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลัยฯ

ร้อยละ 70 70 75 75 80 รองฯ บริหำร กบ.

15 มีกจิกรรมที่ส่งเสริมกำรน ำ กำรจดักำรควำมรู้/กำรสร้ำง
นวัตกรรม/กำรพฒันำระบบงำน มำใช้ในกำรพฒันำบุคลำกร

กจิกรรมต่อ
หน่วยงำน

2 2 3 3 4 รองฯ บริหำร
รองฯ วิชำกำร

กบ. (KM 
ผู้สนับสนุนข้อมูล)

16 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกบัของรัฐ

ร้อยละ  -  - 70 75 80 รองฯ บริหำร สอ.

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    จ านวน 5 ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

5 จ ำนวนผู้ประกอบกำรธุรกจิขนำดกลำง/ขนำดย่อมที่ได้รับ
กำรพฒันำศักยภำพ

จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร

1 1 1 1 1 รองฯ บริกำร
วิชำกำร

สวพ.

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

3 รองฯ บริกำร
วิชำกำร

สวพ.จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพชีวิต หมู่บ้ำน/ชุมชน - -

2 รองฯ บริกำร
วิชำกำร

สวพ.1 1

เครือข่ำยเครือข่ำยกำรให้บริกำรวิชำกำร4 รองฯ บริกำร
วิชำกำร

สวพ.- - - 2 2

  4.1 เป็นแหล่ง
ให้บริกำรวิชำกำร
วิชำชีพที่ได้มำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับของสังคม

  4. กำรส่งเสริมกำร
ให้บริกำรวิชำกำร
และกำรพฒันำอำชีพ

  8. กำรบริกำรวิชำกำร
ที่มีศักยภำพในกำร
พฒันำประเทศอย่ำง
ย่ังยืน

1 1 1ล้ำนบำท

โครงกำร

จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกดิจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร

จ ำนวนกำรให้บริกำรวิชำกำรที่เกดิประโยชน์ต่อสังคม1 รองฯ บริกำร
วิชำกำร

สวพ.4 4 4 4 4

- - -

สอ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วม 

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยควำมส ำเร็จ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม หน้ำ 5



ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    จ านวน 5 ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)
หน่วยนับ 57 58 59 60 61

1 จ ำนวนโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกบัภำครัฐ 
เอกชน และภำคประชำชน ในระดับชำติ/อำเซียน/นำนำชำติ

โครงกำร 1 2 2 3 3 รองฯ กจิฯ กศว.

2 จ ำนวนผู้สืบทอดผลงำนศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญำของ
มหำวิทยำลัย

จ ำนวนคน - 1 1 1 1 รองฯ กจิฯ กศว.

3 ผลงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติ/นำนำชำติ

 เร่ือง - - 1 1 1 รองฯ กจิฯ กศว.

4 จ ำนวนผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ที่
ได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ

ผลงำน - - - 1 - รองฯ กจิฯ กศว.

5 จ ำนวนโครงกำรสนองงำนในโครงกำรพระรำชด ำริ/
โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืฯ/โครงกำรภำยใต้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง

โครงกำร/กจิกรรม 1 1 2 2 2 รองฯ กจิฯ กศว.

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด

ผู้รวบรวมข้อมูล
/รายงาน

กลยทุธ์ที่

  9. กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมที่เป็น
ภูมิปัญญำไทยและ
ภูมิปัญญำของโลก

 5.1 สร้ำงจติส ำนึกและ
สร้ำงค่ำนิยมให้เกดิ
ควำมรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น และ
รักษำส่ิงแวดล้อมอย่ำง
ย่ังยืน

  5. กำรส่งเสริมกำร
ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
รักษำส่ิงแวดล้อมให้
คงอยู่อย่ำงมั่นคงเพื่อ
สร้ำงคุณค่ำทำงสังคม
และเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิ

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยควำมส ำเร็จ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม หน้ำ 6


