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ตามที ่ QANEWS ฉบั บ ที ่ 263 ปั ก ษ์ แ รก พฤษภาคม 2555 ได้ น ำเสนอผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้นำเสนอมหาวิทยาลัย ซึง่ ผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชีม้ คี ะแนนเฉลีย่ เป็น
4.56 อยูใ่ นเกณฑ์ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ในระดับดีมากนัน้ QANEWS ฉบับนีข้ อนำผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
มาเสนอให้ทราบ
ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน คะแนน
หน่วยนับ ผล

กลุม่ ตัวบ่งชีพ
้ น้ื ฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพบัณฑิต

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ

86.03
4.07
16.57
70.55

4.30
4.07
3.31
5.00
4.17

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ

4.65
19.52
8.64

4.65
4.88
4.32
4.62

ร้อยละ
ข้อ

77.03
5

5.00
5.00
5.00

ข้อ
ข้อ

5
5

5.00
5.00
5.00

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
้ นั ธกิจหลัก
คะแนนเฉลีย่ ตัวบ่งชีพ

4.59

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานตัวบ่งชีท้ ่ี 4 ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ปรับจากร้อยละ
67.47 เป็นร้อยละ 70.55 ตามการกำหนดน้ำหนักคุณภาพของผลงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ท่ี สมศ. ประกาศปรับใหม่ แต่คะแนนทีไ่ ด้ยงั คงเดิม
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ผลการดำเนินงาน คะแนน
หน่วยนับ ผล

ตัวบ่งชี้
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องสภาสถาบัน
13. การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
คะแนนเฉลีย่ ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
คะแนนเฉลีย่ กลุม่ ตัวบ่งชีพ
้ น้ื ฐาน
กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์
16.1ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
คะแนนเฉลีย่ กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์
กลุม่ ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
18.1ผลการชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สิง่ เสพติด)
18.2ผลการชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมในประเด็นที่ 2 (ความคิดสร้างสรรค์)
คะแนนเฉลีย่ กลุม่ ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
คะแนนเฉลีย่ ทุกตัวบ่งชี้

ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่

4.64
4.61
3.78

4.64
4.61
3.15
4.13

ค่าเฉลีย่

4.19

4.19

ข้อ
ค่าเฉลีย่
ข้อ

5
4.06
5

5.00
4.06
5.00
4.68

5
5

5.00
5.00
5.00
4.56

ข้อ
ข้อ
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การนำไปใช้
ประโยชน์
ถาม งานวิ จ ั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ น ำไปใช้ ป ระโยชน์
การนำไปใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยนับได้หรือไม่
ตอบ นับไม่ได้ แต่จะนับได้กรณีทเ่ี ป็นการให้บริการกับบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ถาม งานวิ จ ั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ น ำไปใช้ ป ระโยชน์
การนำไปใช้ประโยชน์ตอ้ งอยูภ่ ายในปีทป่ี ระเมินหรือไม่
ตอบ การใช้ประโยชน์ตอ้ งเกิดขึน้ ในปีทป่ี ระเมิน ส่วนงานวิจยั
จะดำเนินการเสร็จเมือ่ ใดก็ได้
ถาม การใช้ประโยชน์กรณีงานทางศิลปะ การนับผลงาน
นับตามชิน้ งาน หรือการจัดนิทรรศการ
ตอบ นับตามนิทรรศการ ถึงแม้จะจัดซ้ำกีค่ รัง้ ในเรือ่ งเดียวกัน
ก็นบั เป็นหนึง่ ครัง้
ถาม งานวิจยั ทีใ่ ช้ระเบียบวิธเี ดียวกัน แต่เก็บข้อมูลต่างพืน้ ที่
จะถือว่าเป็นงานวิจัยคนละเรื่อง และนับเป็นจำนวนงานวิจัย
เท่าจำนวนพืน้ ทีไ่ ด้หรือไม่
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ตอบ การพิจารณาเน้นพิจารณาจากการนำไปใช้ประโยชน์
ดังนั้น ถ้าใช้ระเบียบวิธีวิจัยเดียวกัน และนำไปทำซ้ำหลายที่
โดยไม่มอี งค์ความรูใ้ หม่ใดเพิม่ เติม ให้นบั ว่าเป็นงานวิจยั ชิน้ เดียว
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ
ถาม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
นับได้หรือไม่
ตอบ นั บ ไม่ ไ ด้ นั บ ได้ เ ฉพาะบทความวิ ช าการ ตำรา
หรือหนังสือ
ถาม หนังสือที่มีลักษณะเป็น Book Chapter ซึ่งมีผู้เขียน
หลายคน กรณีทอ่ี าจารย์เป็นผูเ้ ขียนหนึง่ ในนัน้ (เขียน 1 Chapter)
สามารถนับได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถนับได้ จะนับได้เมือ่ มีสว่ นร่วมเขียนร้อยละ
50 ขึน้ ไป
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