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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีพันธกิจท่ีสําคัญ คือ การผลิตบัณฑิต 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดตาม สกอ. ปพ.ศ. 2548 มีหลักสูตร 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การสอนของภาควิชาใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยเฉพาะไดกําหนดไวในหลักสูตร เพ่ือใหนิสิตไดสรางสรรคความรูดวยตนเอง ทางภาควิชามี
คณะกรรมการบริหารภาควิชาท่ีคอยกํากับและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชามีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 100 มีตําแหนงวิชาการรอยละ 71.43   
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รูปท่ี 2.1 ผลการดําเนินงานของภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี ตามองคประกอบท่ี 2 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินงาน(ขอ) เปาหมาย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี ไดดําเนิการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยยึด

กรอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2548 โดยปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและ
หมวดสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของภาควิชา ตลอดจนสอดคลองกับ
ความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการดําเนินการภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF)  
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-01 คูมือการบริหารหลักสูตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
http://...................... 
 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-01 คูมือการบริหารหลักสูตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
http://...................... 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 
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(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ) 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-02  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
IE52-2-2.1-03  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553) ไดรับทราบเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันท่ี ....... 
IE52-2-2.1-04  รายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร (ในเลมหลักสูตรหนา .....) 
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-05  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
IE52-2-2.1-06  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมให
รับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-07   คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม 
ค1 และ ค2) 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-08  หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภาครัฐและเอกชนรวมวิพากษหลักสูตร(หลักสูตร หนา ....)  
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุม ค1และ ง) 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-02  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
IE52-2-2.1-03  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553) ไดรับทราบเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันท่ี ....... 
 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
ดูเอกสารประกอบ 

หลักสูตร แผน ก แผน ข สัดสวน(%) 

ค.อ.ม.(สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 15 20 42.86 
ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 50 - 100 

รวม 65 20 55.25 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการดําเนินงาน(%) เปาหมาย 
(%) 

คะแนน 

70

80

90

100

2551 2552 2553

 

2551 2552 2553 
85.71 85.71 100 60 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน 7 คน 

และท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 เมื่อกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ภาควิชาไดคะแนน 5 คะแนนตามเกณฑสถาบันกลุม ค1และ ง 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเลือกใชเกณฑการประเมินจาก  
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง0 – 5  
2) เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  
 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.2-01  รายชื่อบุคลากรตําแหนงทางวิชาการของภาควิชา  

http://................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง : สวนผลการดําเนินงาน March 3, 2011

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผลการดําเนินงาน(%) เปาหมาย 
(%) 

คะแนน 

0

20

40

2551 2552 2553

 

2551 2552 2553 
28.75 28.75 28.75 30 4.76 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน 7 คน

และท่ีมีตําแหนงวิชาการผูชวยศาสตราจารย 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 และตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน 
คิดเปนรอยละ 28.57 เมื่อกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป ภาควิชาไดคะแนน 4.76 ตาม
เกณฑสถาบันกลุม ค1และ ง 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเลือกใชเกณฑการประเมินจาก  
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง0 – 5  
2) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.2-01  รายชื่อบุคลากรตําแหนงทางวิชาการของภาควิชา  

http://...................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย

อยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมี
การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยัง
จําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-01 แผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน 5 ปขางหนา 
IE52-2-2.4-02 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ท้ังสาย
อาจารยและสายสนับสนุน 
IE52-2-2.4-03 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ (competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
IE52-2-2.4-04 การวิเคราะหชองวางสรรถนะ(Competency gap) และจัดทําแผนพัฒนาอาจารยและสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามสมรรถนะ 
 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-05 มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพ่ือใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง
ท่ีสถาบันวางแผนไว 
IE52-2-2.4-06 มีการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 
IE52-2-2.4-07 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน 
IE52-2-2.4-08 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-09  มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เชน 
มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากร  
IE52-2-2.4-10  มกีารยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ 
IE52-2-2.4-11  มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ   
 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-12  มีโครงการ/กิจกรรมในการเพ่ิมความรูและทักษะการปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 
IE52-2-2.4-13  มีกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน 
หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา 
เปนตน   
 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-14  มีโครงการ/กิจกรรมใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ
แกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 
IE52-2-2.4-15  มีผลการประเมินความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   
 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-16  มีการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด(KPI) 
IE52-2-2.4-17  มีการประเมินสมรรถนะ(Competency) ของคณาจารยและบุคลากรท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ 
IE52-2-2.4-18  มีการเปรียบเทียบผลการประเมินคณาจารยและบุคลากรกับความคาดหวังของสถาบันเพ่ือหา
ชองวางสมรรถนะ(Competency Gap) เพ่ือดูความสําเร็จของแผนพัฒนา     
   
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.4-19 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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IE52-2-2.4-20  ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 IE52-2-2.4-21  มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป     
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน 

โดยเฉพาะในเรื่องการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน 
นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
เชน ส่ิงแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนาย
อาหาร เปนตน 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-01 ตารางสรุปการคํานวณ FTES ของแตละคณะเทียบกับจํานวนคอมพิวเตอรท่ีสถาบันมี 
 
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-02 รายงานประจําปหรือรายงานผลดําเนินการของหองสมุด 
IE52-2-2.5-03  หลักฐานแหลงเรียนรูตางๆ ผานเครือขายคอมพิวเตอร อาทิ e-Learning, m-Learning 
IE52-2-2.5-04  สรุปโครงการ/กิจกรรมอบรมเก่ียวกับการใชงานหองสมุดหรือคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
 
3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-05 รายงานสรุปเกี่ยวกับขนาดความจุของนักศึกษาที่ใชหองเรียน, หองปฏิบัติการ, ครุภัณฑการ
สอน  
IE52-2-2.5-06 รายงานสรุปหรือแผนผังจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
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4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-07 รายงานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา 
 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-08  รายงานสรุประบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-09  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในดานตางๆ ตามขอท่ี 2-5 คะแนนตองไดไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนอง
ความตองการของผูรับบริการ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.5-10  มีหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินงาน(ขอ) เปาหมาย 

(ขอ) 
คะแนน 

0

5

10
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2551 2552 2553 
     

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความสนใจ
ใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดย
อิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอ
สําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.6-01 รายชื่อคณะกรรมการรับผิดชอบวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และ 2 
IE52-2-2.6-02 คูมือการทําวิทยานิพนธ 
IE52-2-2.6-03 ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ 
IE52-2-2.6-04 แผนการสอนวิชา....... 
 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.6-05 รวบรวม Course syllabus ของทุกรายวิชาท่ีเปดสอน 
 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.1-02  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
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IE52-2-2.1-03  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553) ไดรับทราบเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันท่ี ....... 
 
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.6-06 หนังสือขอดูงาน......... 
IE52-2-2.6-07 ตารางรวบรวมหนังสือขอฝกงานนิสิต...... 
IE52-2-2.6-08 หนังสือเชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกบรรยายใหนิสิต 
 
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ดูเอกสารประกอบ 
 ไมมี 
 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.6-09  Print out สรุปการประเมินการสอนทุกวิชา 
 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.6-09  Print out สรุปการประเมินการสอนทุกวิชา และดูหลักฐานการปรับปรุงตามเสนอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ผลการดําเนินงาน(ขอ) เปาหมาย 

(ขอ) 
คะแนน 

0

5

10
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 

ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 
ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือ
บริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการ
ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด 
โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.7-01 รายงานของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของ
ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนํา 
ขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
ดูเอกสารประกอบ 
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IE52-2-2.7-02 หลักฐานการนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา 
และการประเมินผล 
 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.7-03 รายงานหรือแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 
IE52-2-2.7-04 รายงานสรุปของหนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมี
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือใหการเรียนรู
เกิดขึ้นไดทุกท่ีทุกเวลา 
 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.7-05 การเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชมุวิชาการท่ีเกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศใหนักศึกษารับรู 
IE52-2-2.7-06 ระเบียบหรือการกําหนดเปนเง่ือนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ
ทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา 
IE52-2-2.7-07 รายงานการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 
IE52-2-2.7-08 รายงานสรุปนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหท่ีประชุมวิชาการตาง ๆ 
 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.7-09 สรุปโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1) 
ดูเอกสารประกอบ 
 ไมไดดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน(ขอ) เปาหมาย 

(ขอ) 
คะแนน 

0
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10
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพ

บัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
 

เอกสารอางอิงตามเกณฑ 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.8-01 ประกาศดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ใหใชระเบียบคูมือนิสิต และประกาศของ
สภาวิศวกร 
 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.8-02 โครงการ/กิจกรรมในการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ัง
สถาบัน 
 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชดัเจน 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.8-03 โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
ดูเอกสารประกอบ 
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IE52-2-2.8-04 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
ดูเอกสารประกอบ 
IE52-2-2.8-05 รายงานสรุปรายชื่อนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนกัศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


