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ตามทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของส่วนงาน
ต่างๆ ตามระบบทีก่ ำหนด ซึง่ ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละส่วนงานได้นำเสนอไปแล้วนัน้ เพือ่ ให้เห็นสภาพการดำเนินงานของ
แต่ละส่วนงานชัดเจนขึน้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป QANEWS จึงสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีม้ านำเสนอ ดังนี้

ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 มีสว่ นงานทีด่ ำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครบทัง้ 8 ข้อ จำนวน 9 ส่วนงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำนักหอสมุดกลาง
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม สำนักวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสำนักงานอธิการบดี โดยส่วนงานเหล่านี้
มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับนโยบายของส่วนงาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสูท่ กุ หน่วยงานภายใน มีการแปลง
แผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ มี
การกำหนดตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี
และกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ มีการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจหลัก มีการติดตามผล
การดำเนินงานของแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
รายงานต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตั ว บ่ ง ชี ้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ และรายงานต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย และมีการนำผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจำส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปี ส่วนคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ และสำนั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดำเนินการไม่ครบถ้วนในเรือ่ งการนำผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำส่วนงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ในขณะที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนในเรือ่ งการประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ใช้ประเมินส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน
มีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่
ดำเนินการได้ครบทัง้ เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป และเกณฑ์มาตรฐาน
เพิม่ เติมเฉพาะมหาวิทยาลัยกลุม่ ค 1 คณะอืน่ ๆ ทีด่ ำเนินการได้
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป คือ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะทีด่ ำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป พบว่า
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
และ TGGS ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนในเกณฑ์ข้อที่ 5 เรื่อง
การควบคุมให้มีการดำเนินการครบถ้วนตามระบบการเปิด-ปิด
หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนกรอบ TQF และ
การพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร ในขณะทีค่ ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนในเกณฑ์ข้อที่ 3 เรื่องการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ TQF และมีเพียง 3
คณะทีด่ ำเนินการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมสำหรับ
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ค 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ TGGS คณะทีด่ ำเนินการไม่ครบถ้วน
มีปัญหาเรื่องจำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
ที่เปิดสอน และจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
โดยเฉพาะคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบทีย่ งั ไม่มหี ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 อาจารย์ประจำทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
ผลการดำเนินงานในตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 ของส่วนงานทีจ่ ดั การเรียน
การสอน พบว่า มีเพียง TGGS ที่มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
สูงกว่าเกณฑ์ที่จะได้คะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 60 ขึ้นไป สำหรับ
มหาวิทยาลัยกลุม่ ค 1) โดยมีอาจารย์ทม่ี วี ฒ
ุ ปิ ริญญาเอกร้อยละ
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90.48 ส่วนคณะที่มีจำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกสูงกว่า
ครึง่ หนึง่ ของเกณฑ์การประเมิน คือ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
(49.19%) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (48.70%) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (47.37%) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (42.48%) และ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (33.33%)

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3 อาจารย์ประจำทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ใช้ประเมินส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน
สำหรับมหาวิทยาลัยกลุม่ ค 1 พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์
ประจำทีด่ ำรงตำแหน่ง รศ. และ ศ. โดยมีเกณฑ์ทจ่ี ะได้คะแนนเต็ม
5 คือ ร้อยละ 30 ขึน้ ไป พบว่า ไม่มคี ณะใดทีม่ ผี ลการดำเนินงาน
สูงกว่าเกณฑ์ที่จะได้คะแนนเต็ม 5 คณะที่มีผลการดำเนินงาน
สูงสุด คือ TGGS (23.81%) รองลงมาเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(23.64%, 20.26% และ 17.74% ตามลำดับ)

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 ใช้ประเมินทุกส่วนงาน ส่วนงานทีด่ ำเนินการ
ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ทง้ั 7 ข้อ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ TGGS บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สถาบั น นวั ต กรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส และสำนักงานอธิการบดี โดยมีการจัดทำ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผนทีก่ ำหนด มีสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพและสร้างขวัญและกำลังใจให้บคุ ลากร มีระบบ
การติดตามให้นำความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และควบคุมให้ถือปฏิบัติ
มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร และนำผล
การประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
บุ ค ลากร ส่ ว นงานอื ่ น ๆ ยั ง ดำเนิ น การไม่ ค รบถ้ ว นในเรื ่ อ ง
การประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสนั บ สนุ น และการนำผลประเมิ น
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
และสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังดำเนินการ
ไม่ครบถ้วนในเรื่องแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และ
การดำเนินการตามแผน

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย เช่น การบริการห้องสมุด อนามัย และงานทะเบียน
นักศึกษา เป็นต้น ผลการดำเนินงานตัวบ่งชีน้ ้ี พบว่า ทุกส่วนงาน
มีการดำเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อแรก คือ
มีการจัดการหรือจัดบริการให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรูอ้ น่ื ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึก
อบรมการใช้งานแก่นักศึกษา มีบริการด้านกายภาพ ในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ทีจ่ ำเป็นแก่นกั ศึกษา ในด้านงานลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล บริการ
ด้านอาหาร สนามกีฬา และมีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัย มีส่วนงานที่ดำเนินการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ 7 ข้อ คือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ TGGS ส่วนคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม และ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ยังขาดการนำ
ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการที่สนับสนุนการเรียนรู้
มาใช้พัฒนาการจัดบริการ ขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของบริการที่สนับสนุน
การเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้กบั นักศึกษาต่ำกว่า 3.51

  

 
ตามทีค่ ณะผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานทีจ่ ดั การเรียนการสอน และได้กำหนด
นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในวันที่ 9 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา
แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย คณะผู้ประเมินจึงขอเลื่อน
การนำเสนอผลออกไปตามทีแ่ จ้งไปแล้วนัน้ บัดนี้ คณะผูป้ ระเมิน
ได้กำหนดวันนำเสนอผลการประเมินใหม่แล้ว เป็นวันอังคารที่ 20
ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ใช้ประเมินส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน
โดยผลการดำเนินงานส่วนหนึง่ เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของ
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