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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบ้ืองต้น 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
 

ทีต่ั้ง    อาคารวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 42, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ  1518  ถนนพิบูลสงคราม  เขตบางซ่ือ  กทม.  

 

ประวตัิความเป็นมา          
     วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้   
พระนครเหนือ แรกก่อตั้งข้ึนจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนัในปี พ.ศ. 2502 โดยจดัตั้ งเป็น “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย-เยอรมนั) เพื่อผลิต
ช่างฝีมือระบบเยอรมนัท่ีมุ่งเน้นการปฏิบติั และประสบการณ์จริงในโรงงานให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยจดัการศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ป.วช.) 4 สาขาวชิา  
 ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือไดเ้ปล่ียนสภาพเป็น “วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ”  จดัการศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ป.วช.) และ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ป.วส.)  รวม  8 สาขาวชิา  
 ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลยัเทคนิคธนบุรี และวิทยาลยัโทรคมนาคมนนทบุรี  ได้
รวมกนัจดัตั้งเป็นสถาบนัระดบัอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานนามวา่ “สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า” ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานท่ีตั้ งต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้ น 
วทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือจึงเปล่ียนสภาพเป็น “สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้วทิยาเขตพระนครเหนือ” และ
เพื่อให้การจดัตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ซ่ึงเป็นคณะแรกของสถาบนับรรลุผล วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือเดิม       
จึงรวมเขา้เป็นภาควชิาหน่ึงของคณะวศิวกรรมศาสตร์มีช่ือวา่ “ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม” 
          ปี พ.ศ 2523 ภาควิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดแ้ยกออกมาจดัตั้งเป็น “วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  
จดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.วช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ป.วส.) มี 25 สาขาวชิา และ 
พ.ศ. 2524  วิทยาลยัไดพ้ฒันาหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.วช.) เป็นหลกัสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” 
ซ่ึงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  ต่อมาปี พ.ศ 2536  เปิดสอนหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต (ต่อเน่ือง 2-3 
ปี)  สาขาวชิาเทคโนโลยเีฉพาะทาง 7 สาขาวชิา  
           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั วทิยาลยัจดัการศึกษา 2 ระดบั ไดแ้ก่   
           1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช) หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   มี 3  สาขา ได้แก่ 
เคร่ืองกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธา 
           2. ระดบัปริญญาตรี รวมทั้งส้ิน 20 หลกัสูตร ไดแ้ก่  
                         2.1   หลักสูตร 4 ปีรวม 14  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  11 
สาขาวชิา หลกัสูตรศิลปบณัฑิต (ศบ.) 2 สาขาวชิา และหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  1 สาขาวชิา 
                2.2   หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง (2-3 ปี) อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต (อส.บ) 6 หลกัสูตร  
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ปรัชญา 

ผลิตวศิวกรเฉพาะทาง และนกัเทคโนโลยเีพือ่ตอบสนองความตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมแบบพึ่งตนเองท่ีย ัง่ยนื 
 

ปณธิาน 
มุ่งมัน่สร้าง และพฒันาก าลงัคนทางวศิวกรรมเฉพาะทาง และนกัเทคโนโลย ีท่ีมีศกัยภาพ คุณภาพ คู่คุณธรรม 

 

วสิัยทศัน์ 
วศิวกรเช่ียวชาญเฉพาะทางบูรณาการเทคโนโลย ีมีนวตักรรมเด่น เนน้สู่สากล 

 

พนัธกิจ  
        1. ผลิตบณัฑิตผูส้ร้างสรรคท์างดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยวีศิวกรรมเฉพาะทาง และศิลปอุตสาหกรรมท่ีมี
ศกัยภาพ มีคุณภาพคู่คุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้  เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างสังคม 
 2. พฒันากระบวนการเรียนรู้ สร้างและพฒันาเครือข่ายดา้นการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการทางวชิาการ
ในระดบัเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และระดบัปริญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ  คุณภาพ
และผลผลิตดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยเีฉพาะทางและศิลปอุตสาหกรรม ในรูปพหุภาคีกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
 3. จดัการศึกษาและให้บริการทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางและศิลปอุตสาหกรรม 
ท่ีมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนแบบครบวงจร โดยใชเ้ป้าหมายและความ
ตอ้งการของสังคมเป็นตวัก าหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวฒันธรรมการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาตลอดชีวติและเพื่อชีวติจริง 
 4. สร้างเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดี เพื่อประชาคมในสังคมและองคก์ร 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาและเอกลกัษณ์ไทยให้ปรากฏแก่ประชาคมในชาติ
และประชาคมโลก 
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ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์   

 
ทีต่ั้ง  อาคาร 62 และ 63 วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
ประวตัิความเป็นมา 
 เม่ือวนัท่ี  9  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2502  โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือไดก่้อตั้งข้ึน   
 ในปี พ.ศ. 2505 ได้เร่ิมเปิดสอนสาขาวิชาช่างวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์เป็นรุ่นแรกในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 
 วนัท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ไดย้กระดบัจากโรงเรียนเป็นวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ      
 ในปี พ.ศ. 2509 มีการเปิดสอนในระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวชิาช่างวทิยแุละ
อิเล็กทรอนิกส์ และมาเปล่ียนช่ือเป็นแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 ในปี พ.ศ. 2514 ไดป้รับเปล่ียนจากวทิยาลยั  เป็นสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  จดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ท าใหก้ารจดัส่วนราชการแบ่งเป็นคณะวชิาและไดจ้ดัแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์มา
สังกดัภาควชิาไฟฟ้า วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
 ในปี พ.ศ. 2536 ไดมี้การจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  
 ในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การจดัตั้งโครงการภาควชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ โดยมีแผนกวชิาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นสังกดั 
 ในปี พ.ศ. 2545 มีการเปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวขิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลกัสูตร 4 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2547 โครงการภาควชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ไดป้รับเปล่ียนช่ือเป็น โครงการภาควชิา
เทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โครงการภาควชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ไดป้รับเปล่ียนช่ือเป็นภาควชิา
เทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   มีหน้าท่ีผลิตบณัฑิตเพื่อสนองความตอ้งการของสังคม  ทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  และสนองตอบตามวตัถุประสงคข์องภาควชิา  
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ปรัชญา 

ผลิตวศิวกรดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถพึ่งตนเอง และพฒันาอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

ปณธิาน 
มุ่งมัน่สร้างและพฒันาวศิวกรดา้นเทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพและคุณธรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 
วสัิยทัศน์ 

บริการวชิาการ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา พฒันางานวจิยั 
 

พนัธกจิ 
1.  ผลิตวศิวกรผูส้ร้างเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ เพื่อสร้างและประยกุตอ์งคค์วามรู้เพื่อสร้างงาน  สร้าง
อาชีพ และสร้างสังคม 

2.  พฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคีกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.  จดัการศึกษาดา้นเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดย
ใช้เป้าหมายและความตอ้งการของสังคมเป็นตวัก าหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ตลอดชีวติและเพื่อชีวติจริง 

4.  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาและสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณค่าดา้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ใหส้ามารถช้ีน าสังคม และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

5.  สร้างและพฒันาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ในรูปพหุภาคี ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

6.  ให้บริการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีมี
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

7.  สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดีเพื่อประชาคมในภาควชิา 
8.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาและเอกลกัษณ์ไทย ให้ปรากฏแก่ประชาคมในชาติ

และประชาคมโลก 
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วตัถุประสงค์ของภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์     

1.  เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการผลิต ติดตั้ง และบ ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

2.  เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการวางแผนและพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐบาลและเอกชน 

4.  เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน 

5.  เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
 
โครงสร้างองค์กรของภาควชิา  
  
  
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาควชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

ส านักงานภาควชิา 
สาขาวชิาเทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกส์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
วศิวกรรม

อเิลก็ทรอนิกส์................ 

แขนงวชิาเคร่ืองมือวดั
และควบคุม 

 

แขนงวชิา
โทรคมนาคม 

 

แขนงวชิา
คอมพวิเตอร์ 
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โครงสร้างการบริหารของภาควชิา  
 
 
  
   

 
    

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าภาควชิา 
ผศ.ศิริวฒัน์ หงษท์อง 

 

คณะกรรมการภาควชิา คณะอนุกรรมการวชิาการ / 
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

รองหัวหน้าภาควชิาด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 
นายสมชาย  สาลีขาว 

 

ส านักงานภาควชิา 
น.ส. กษมา พุม่ศิริ 

หัวหน้าแขนงวิชาเคร่ืองมือวัด 
และควบคุม 

ผศ.สมานมิตร อยูสุ่ขสวสัด์ิ 
 

 

หัวหน้าแขนงวชิาโทรคมนาคม 

นายจีระศกัด์ิ  ช่วงชยั 

 

หัวหน้าแขนงวิชาคอมพวิเตอร์ 
ผศ.ศิริพร เฮงเกียรติศกัด์ิ 
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หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
 

หลกัสูตร 
ช่ือย่อ

ภาษาองักฤษ 
จ านวน         

(สาขาวชิา) 
1. ระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง (2-3ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)   
    1.1   สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์แขนงวิชาเคร่ืองมือวดัและควบคุม EIT 1 
    1.2   สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์แขนงวิชาโทรคมนาคม ETT 1 
    1.3   สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ECT 1 
2. ระดบัปริญญาตรี 4 ปี วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เทคโนโลยวีศิวกรรม)   
    สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ENET 1 

 
 
 

บุคลากร 
 

ประเภท รวม 
วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งวชิาการ (คน) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าป.ตรี อาจารย์ ผศ. รศ. 
สายวิชาการ (อาจารย์)  

 
       

- ขา้ราชการ (สาย ก)  4 1 3 - -   2 1 1 
- พนกังานมหาวิทยาลยั 21 1 17* 3 -   9 9 3 

รวม 25 2 20 3 - 12* 10 4 

สายสนับสนุนวชิาการ  
       

- ขา้ราชการสาย ข, ค - - - - - - - - 
- พนกังานมหาวิทยาลยั 1 - - 1 - - - - 
- พนกังานราชการ - - - - - - - - 
- พนกังานพิเศษ 6 - 1 3 2 - - - 

รวม 7 - 1 4 2 - - - 
* ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 1 คน, ปฏิบติังาน 6- 9 เดือน 1 คน, ไม่ครบ 6 เดือน 1 คน 
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นักศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) 
  ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 - 3ปี) 1092 
  ปริญญาตรี4 ปี 129 

รวม 1221 

 
งบประมาณ           

ปีงบประมาณ 2551 จ านวนเงิน (บาท) 
เงินงบประมาณแผน่ดิน 1,203,580 
เงินงบประมาณรายได ้ 4,806,500 

รวม 6,010,080 

 
อาคารสถานที่           

อาคาร / ห้อง จ านวน 
1.   หอ้งปฏิบติัการและประลอง อาคาร 62 19 
2. หอ้งสอบเทียบเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 1 

 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
           ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การจดัท า
รายงานการประเมินตนเองตามตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นท่ีสถาบนัก าหนดเป็น
กรอบในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภาควชิา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ส่วนกลไก มีรองหัวหน้าภาควิชาด้านประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชา  และมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพเป็นคณะท างาน โดยมีการประชุม
เพื่อตรวจสอบการออกขอ้สอบ ประเมินผลการศึกษาในแต่รายวิชา ปรับปรุงหลกัสูตร ประเมินผลงานของอาจารย ์
อนัก่อใหเ้กิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีทีผ่่านมา 
           ปีการศึกษา 2550  หน่วยงานไดค้ะแนนประเมินจากคณะกรรมการ เฉล่ียจาก  9 องคป์ระกอบ 3 ระดบั ไดเ้ท่ากบั 
1.89 และไดรั้บขอ้เสนอแนะและไดจ้ดัท าแผนรองรับขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ แผนรองรับ ผู้รับผดิขอบ ระยะเวลา 

1. ควรตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการพิมพอ์กัษร 
ขอ้ความและหมายเลข
เอกสารอา้งอิง 

- จดัพิมพเ์อกสารการประเมิน
คุณภาพภายในใหแ้ลว้เสร็จตาม
ปฏิทิน เพื่อมีเวลาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการพิมพ์
เอกสารการประเมิน หมายเลข
เอกสารอา้งอิงและความ
สอดคลอ้งของเอกสารอา้งอิงกบั
ผลการด าเนินงาน 

 

- ส านกัภาควชิา 
- คณะกรรมการวชิาการ
และประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

- รองหวัหนา้ภาควชิา
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 

1 เมษายน 2552 –       
30 มิ.ย. 2552 

2. ควรอา้งอิงเอกสารให้
สอดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินงาน 

3. ในส่วนของการ
ด าเนินงานยงัเขียนไม่
ชดัเจน ควรเขียนใหช้ดัเจน
สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี 

4. การด าเนินงานควรเป็น
การด าเนินงานของภาควชิา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฒันา
ของคุณภาพการศึกษาและ
เป็นแนวทางพฒันา
การศึกษาของภาควชิา
ต่อไป 

- จดัท าแผนงานหรือโครงการท่ี
ยงัไม่สามารถท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายของตวับ่งช้ีคุณภาพลง
ในแผนด าเนินงานและ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 2552 
ของภาควชิาเทคโนโลยี
วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

- ภาควชิาเทคโนโลยี
วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

1 ตุลาคม 2551 –           
1 กนัยายน 2552 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการ แผนรองรับ ผู้รับผดิขอบ ระยะเวลา 

6. ควรมีการเตรียมความ
พร้อมโดยจดัส่งรูปเล่ม
รายงานและเอกสาร
หลกัฐานใหเ้ป็นไปตาม
ปฏิทินการจดัท า SAR หรือ
ก่อนวนัประเมินคุณภาพ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการได้
ศึกษาขอ้มูล / หลกัฐาน
ก่อน 

- จดัเตรียมรูปเล่มรายงานการ
ประเมินให้เป็นตามปฏิทิน โดย
คดัแยกเอกสารอา้งอิงอยา่งเป็น
ระบบตลอดปีการศึกษา 2552  

- ส านกัภาควชิา 
- คณะกรรมการวชิาการ
และประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

- รองหวัหนา้ภาควชิา
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

1 เมษายน 2552 –        
30 มิ.ย. 2552 
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องค์ประกอบที ่1 
ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน 

 และมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน   1.1-01 
2.  มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการ 
     ประจ าปีใหส้อดคลอ้งกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของ   
     สถาบนั ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 

 
 

 1.1-02  
 

3.  มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละ 
     ตวับ่งช้ีเพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 
 

 1.1-03 

4.  มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   - 
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี  
     อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังและรายงานผลต่อผูบ้ริหารและสถาบนั / สภาสถาบนั 

 
 

 1.1-03 

6.  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนด าเนินงาน  
     เป้าประสงค ์เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจน 
     สภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 

  
 

- 

7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และ 
     แผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

  
 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 5-6 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชาฯ ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมคณะกรรมการภาควิชาพร้อมทั้ง
ได้เผยแผ่ให้แก่คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีรับทราบทัว่กนัเพื่อยึดถือเป็นแนวทางจดัการเรียนการ
สอน (1.1-01) 

ระดบั 2 คณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ มีการประชุมเพื่อร่วมก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและแผนปฏิบติัการประจ าปี 2551 (1.1-02) 

ระดบั 3 ภาควิชาฯ มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวดั
ความส าเร็จของแผน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน โดยกองแผนงานมอบหมายให้ภาควิชารายงานประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยรายงานผลระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 (1.1-03) 

ระดบั 4 ภาควชิาไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงานครบทุกภาระกิจ  
ระดบั 5 กองแผนงานของสถาบนัฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ังและรายงานผลต่อผูบ้ริหารและมหาวิทยาลยั โดยฝ่ายวางแผนและพฒันา
ของวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ภาควิชารายงานผลค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
หน่วยงานกบัสถาบนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน โดยรายงานผลระหวา่งวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2550 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 เป็นคร้ังท่ี 2 (1.1-03) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงานและมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั 5 4 1 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   ต ่ากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1) มีการประชุมของคณาจารยป์ระจ าภาควิชา ท่ีร่วมก าหนดและตรวจสอบ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค ์และพนัธกิจร่วมกนั 

2) การส่งแผนปฏิบติังานประจ าในแต่ละปี ยึดถือแบบท่ีสอดคลอ้งกบัฝ่ายวางแผนของวิทยาลยัและกอง
แผนงานของสถาบนัเป็นหลกั ในการก าหนดภารกิจ 

3) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ังและรายงาน
ผลต่อผูบ้ริหารและสถาบนั อยา่งสม ่าเสมอ 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ภารกิจท่ีไดก้ าหนดเป็นแผนปฏิบติังานประจ าปี ไม่สามารถท าไดจ้ริง ตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
2) ควรจะตอ้งให้มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมายกบั

ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 
3) ควรมีผูรั้บผดิชอบในการประเมินมากยิ่งข้ึน และควรน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง

กลยทุธ์และแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

1)  ตอ้งจดัให้มีบุคคลท่ีท าหนา้ท่ี ก าหนด ควบคุม ติดตาม แผนงานประจ าปีท่ีสามารถท าไดจ้ริงๆ โดยระบุ
ไวเ้ป็นแผนงานล่วงหนา้ และสามารถประสานงานใหห้วัหนา้ภาควชิาด าเนินงานตามท่ีระบุไดจ้ริง 

2) ฝ่ายวางแผนของวทิยาลยัฯ ตอ้งช่วยช้ีน าและตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผนปฏิบติังานให้กบัแต่ละ
ภาควชิา โดยใหถู้กตอ้งตามกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานจากสถาบนั 

3) ฝ่ายวางแผนของวิทยาลยัฯ ตอ้งช่วยแต่ละภาควิชา ให้มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ์ 
แผนด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกบัยุทธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและ
แนวโนม้ในอนาคต และจะตอ้งจดัให้มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 

เอกสารหมายเลข 1.1-01  เวบ็ไซดภ์าควชิา http://ee.cit.kmutnb.ac.th 
เอกสารหมายเลข 1.1-02 เอกสารประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายวิชาการและ

ประกนัคุณภาพ เร่ืองก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการประจ าปี 2551 
เอกสารหมายเลข 1.1-03  บนัทึกขอ้ความ ขอส่งการติดตามรายงานผลค ารับรองการปฏิบติังานราชการ 

ระหวา่งหน่วยงานกบัสถาบนัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
การคิดร้อยละตวับ่งช้ี  :  ค านวณมาจาก 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

ภาควชิามีการท าแผนปฏิบติังาน 4 ดา้น คือ  
 ดา้นการเรียนการสอน มีกิจกรรม 14 กิจกรรมท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 13 กิจกรรม 
 ดา้นการพฒันานกัศึกษา มีกิจกรรม 8  กิจกรรมท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 7 กิจกรรม 
 ดา้นบริการสังคม มีกิจกรรม 4 กิจกรรมท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 3 กิจกรรม 
 ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  มีกิจกรรม 8  กิจกรรมท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 5 กิจกรรม 

ภาควชิามีแผนแผนปฏิบติังาน 4 ดา้น ทั้งหมด 34 กิจกรรม ท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 5 กิจกรรมคิดเป็น 82.35 % 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของ 
การปฏิบติังานท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 82.35 2 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  เป็นไปตามเป้าหมาย    
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 - 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 - 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

เอกสารหมายเลข 1.2-01 แผนกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2551  

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย      100 
              จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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    องค์ประกอบที ่2 
การเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร   2.1- 01, 02 
2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต   2.1- 03, 04 
3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุง 
     หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทุกเร่ือง 

 
 

 2.1- 01, 02  

4.  มีการวเิคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการทุกหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น  
     ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละของบทความ   
     จากวทิยานิพนธ์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ร้อยละของบณัฑิตท่ีท างานตรงสาขา 

 
 

 2.1- 02, 05 

5.  มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 
    ไปปรับปรุงหลกัสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร   
    หลกัสูตร 

 
 

 2.1- 06, 07, 08 

6.  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุกเร่ือง    
     และมีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑม์าตรฐาน 
     หลกัสูตร 

 
 

 2.1- 05,  
2.1- 09 - 2.1-12 

7.  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยั (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก)  
     และปริญญาเอก) ท่ีเปิดสอนมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน   
     หลกัสูตรทั้งหมด 

  
 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 5-6 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชาจดัสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญา

ตรีและปริญญาโท สู่ความเป็นเลิศ” โดยไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
มาอภิปราย อาจารยป์ระจ าภาควชิาก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เพื่อใหก้รรมการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษาด าเนินการต่อไป (2.1- 01, 
02) 

ระดบั 2 ภาควชิามีการก าหนดจ านวนรับนกัศึกษา การรับสมคัร ป.ตรีต่อเน่ือง2-3 ปี, 4 ปี และมีเกณฑก์าร
รับนกัศึกษา ตามหลกัสูตรของภาควชิาประจ าปีการศึกษา 2551  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพตาม
เป้าประสงค ์(2.1- 03, 04) 

ระดบั 3 ภาควิชาจดัสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญา
ตรีและปริญญาโท สู่ความเป็นเลิศ” โดยไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
มาอภิปราย อาจารยป์ระจ าภาควชิาก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท อีกทั้งภาควชิายงัมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อมี
หนา้ท่ีจดัการร่างหลกัสูตร ปรับปรุงหลกัสูตร และประเมินผลทางดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา
(2.1- 01, 02) 

ระดบั 4 มหาวิทยาลยัมีการส ารวจเก่ียวกบัเร่ืองการติดตามผลบณัฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลยัมีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการทุกหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของบณัฑิตท่ีท างาน
ตรงสาขาจากแบบสอบถาม ภาควิชายงัมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อประเมินผลทางการประกนัคุณภาพการศึกษา(2.1- 02, 05) 

ระดบั 5 มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 2551 เช่นผลการ
ประเมินการสอนจากนกัศึกษา มีการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะกบันกัศึกษาในสาขา
นั้นๆ และเป็นการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งพิจารณาถึงรายวชิาท่ีใชข้อรับรองหลกัสูตรจาก
สภาวศิวกร และภาควชิายงัมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 
2551 (2.1- 06, 07, 08) 

ระดบั 6 มีการประเมินผลการเรียนการสอน เช่น การประเมินผูส้อน การประเมินผูเ้รียน การสอบปลาย
ภาคการศึกษาตามหลกัสูตร มีการติดตามผลส ารวจการมีงานท าของบณัฑิต (2.1- 05, 09, 10, 11, 
12) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 6 6 2 
 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   เป็นไปตามเป้าหมาย    
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

 ภาควชิาจดัสัมมนาทางวชิาการเร่ือง “การก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท สู่ความเป็นเลิศ”  

 ภาควชิามีการจดัประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 มีการติดตามผลและส ารวจการมีงานท าของบณัฑิต 
 ภาควชิามีการประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาและมีการประเมินผลการสอนของผูส้อน 

จุดทีค่วรพฒันา : 
 เตรียมการเปิดหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  

แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 จดัเตรียมแผนการเปิดหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา และสนบัสนุนอาจารยศึ์กษาต่อระดบัปริญญาเอกเพื่อรองรับ

การเปิดหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

 เอกสารหมายเลข 2.1–01  เอกสารสรุปผลการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง “การก าหนดแนวทางการจดัท า
หลกัสูตรใหมร่ะดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สู่ความเป็นเลิศ”  

 เอกสารหมายเลข 2.1–02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 2.1–03   คู่มือการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ประจ าปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.1–04   สถิติการรับสมคัรเรียนต่อปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.1–05   ผลส ารวจเร่ืองการติดตามผลของบณัฑิต 
 เอกสารหมายเลข 2.1–06   เอกสารขอปรับหลกัสูตร 
 เอกสารหมายเลข 2.1–07   เอกสารขอรับรองหลกัสูตร กว. 
 เอกสารหมายเลข 2.1–08   แบบรายงานขอ้มูลด าเนินงานหลกัสูตรประจ าภาคการศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 2.1–09   แบบประเมินผูส้อนจากเวบ็ของวทิยาลยั(cit.kmutnb.ac.th) 
 เอกสารหมายเลข 2.1–10   แบบประเมินผลผูเ้รียน 
 เอกสารหมายเลข 2.1–11   ขอ้สอบเพื่อการวดัผลผูเ้รียน 
 เอกสารหมายเลข 2.1–12   ใบประเมินผลผูเ้รียน(ใบเกรด) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  มีกลไกใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละ 
     เป้าหมายของการจดัการศึกษาทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.2 – 01, 02 

2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน   
     เป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.2 – 03, 04, 05 

3.  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยหีรือนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการ 
     เรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.2 – 06 

4.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่และหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบ 
     ต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 
 

 2.2 – 07 

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ 
     ผูเ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.2 – 08  ถึง  
2.2 – 12 

6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ       
     ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.2 – 08 

7. มีระบบการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุก 
    หลกัสูตร 

 
 

 2.2 – 12 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 5-6 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชามีการประชุมอนุกรรมการวิชาการ เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละ

หลกัสูตร และมีการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ท่ีพฒันาข้ึน(2.2- 01, 
02) 

ระดบั 2 มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับนักศึกษาในสาขานั้ นๆ และมีการปรับปรุง
หลกัสูตรให้มีการเรียนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบติัและการศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลาใหส้อดคลอ้งกนั 
ตามแผนด าเนินการประจ าปี 2548 – 2552 (2.2- 03, 04, 05) 

ระดบั 3 อาจารยผ์ูส้อนในภาควชิามีการพฒันาส่ือการสอน เช่น จดัต าราเอกสารประกอบการเรียน,  
presentation slides เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไซต ์(2.2- 06) 

ระดบั 4 ภาควชิามีการใหบ้ริการเปิดห้องประลองให ้ นศ.ท าการศึกษาดว้ยตวัเอง นอกเวลาเรียนพร้อมทั้ง
มีวศิวกรเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา อีกทั้งภาควชิายงัมีการสนบัสนุนใหช้มรมนกัศึกษาออกแบบสร้าง
หุ่นยนตก์ูภ้ยั (2.2- 07) 

ระดบั 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนปลายภาคอยา่งเป็นระบบ (2.2- 08, 09, 10, 11, 12) 
ระดบั 6 นกัศึกษาสามารถประเมินผลการสอนในแต่ละรายวชิาไดท้างเวบไซตทุ์กๆส้ินการศึกษา(2.2- 08) 
ระดบั 7 งานประกนัคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมิน และขอ้แนะน าของ นศ. ท่ีประเมินอาจารย์

ผูส้อนผา่นทางเวบไซต ์รายงานแก่อาจารยผ์ูส้อน เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงการสอน (2.2- 12) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 6 7 3 
 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

 ภาควชิามีการประชุมกรรมการวชิาการของภาควชิาเก่ียวกบัหลกัสูตร  
 ภาควชิามีการใหบ้ริการเปิดห้องประลองให ้น.ศ.ท าการศึกษาดว้ยตวัเอง นอกเวลาเรียน 
 ภาควชิามีการสนบัสนุนใหช้มรมนกัศึกษาออกแบบสร้างหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
 ภาควชิามีหลกัสูตรใหมี้การเรียนทฤษฏีภาคปฏิบติัและการศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลาใหส้อดคลอ้ง 
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จุดทีค่วรพฒันา : 

 การน าเทคโนโลย ีและนวตักรรม เพื่อใชใ้นการสร้างส่ือการเรียนการสอน  
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

 ควรมีการน าเทคโนโลย ีมาใชใ้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน ครอบคลุมทุกวชิา 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 

 เอกสารหมายเลข 2.2–01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 2.2–02   เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 2.2–03   เอกสารขอปรับหลกัสูตร 
 เอกสารหมายเลข 2.2–04   หลกัสูตร อสบ. และ วศบ. 
 เอกสารหมายเลข 2.2–05   แผนการด าเนินการและแผนปฏิบติังานประจ าปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.2–06   ระบบ E-learning ของวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข 2.2–07   หอ้งประลอง 62-512 และหอ้งชมรมนกัคิด-นกัสร้างสรรค์ 
 เอกสารหมายเลข 2.2–08   แบบประเมินผูส้อนจากเวบ็ของวทิยาลยั(cit.kmutnb.ac.th) 
 เอกสารหมายเลข 2.2–09   แบบประเมินผลผูเ้รียน 
 เอกสารหมายเลข 2.2–10   ขอ้สอบเพื่อการวดัผลผูเ้รียน 
 เอกสารหมายเลข 2.2–11   ใบประเมินผลผูเ้รียน(ใบเกรด) 
 เอกสารหมายเลข 2.2–12   สรุปผลการประเมินผูส้อน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล    
                        องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  มีระบบและกลไกท่ีก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการ 
     พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.3 – 01, 02 

2.  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใช ้
     ในการปฏิบติัไดจ้ริง โดยผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วม 
     ทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.3 – 01, 03, 04 

3.  มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทั้งมีก าหนด และไม่ก าหนด 
    ในหลกัสูตรโดยความร่วมมือกบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 

 
 

 2.3 – 05, 06 

4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการ      
     สนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.3 – 07, 08 

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องคก์าร และ  
     ชุมชนภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

 
 

 2.3 – 07, 09 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 4 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมาอภิปรายและสัมมนาทางวชิาการเร่ือง 

“การก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สู่ความเป็นเลิศ”  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาก าหนดแนวทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท
(2.3- 01, 02) 

ระดบั 2 ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมาอภิปราย และ สัมมนาเพื่อก าหนดแนว
ทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และภาควชิามีโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงเคเบิลใยแกว้น าแสง” อีกทั้งภาควิชายงัมีการ
ด าเนินการส่งนกัศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศ          (2.3- 01, 
03, 04) 

ระดบั 3 มีการจดัหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิตภาคสมทบพิเศษ (GETT)   เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู ้
ท่ี มีประสบการณ์ท างานในการร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม และมีการวิจัยร่วมกับภาค  
อุตสาหกรรมโครงการ IRPUS (2.3- 05, 06) 

ระดบั 4 มีการประเมินผล เม่ือเสร็จส้ินหลกัสูตรการอบรม การประเมินผลการฝึกงานของนกัศึกษา (2.3- 
07, 08) 

ระดบั 5 มีการปรับหลกัสูตรเพื่อเพิ่มระยะเวลาการฝึกงานของ น.ศ. และการน าผลประเมินเม่ือเสร็จส้ิน
หลกัสูตรการอบรมมาท าการปรับปรุงเน้ือหา รูปแบบหรือวธีิการใหเ้หมาะสมต่อไปในการอบรม
คร้ังต่อไป (2.3- 07, 09) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการพฒันา
หลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคก์ร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

ระดบั 4 5 3 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย    
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 

 มีโครงการความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรมในการจดัอบรมในเร่ือง ต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 มีการจดัหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิตภาคสมทบพิเศษ (GETT)   เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผูท่ี้มี
ประสบการณ์ท างาน 

 มีการวจิยัร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมโครงการ IRPUS 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 

 ควรมีการจดัการอบรมในหัวขอ้ท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีโครงการความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม  
ใหม้ากข้ึน 

แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ท าการส ารวจความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดหวัขอ้ในการอบรมคร้ัง

ต่อไป 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

 เอกสารหมายเลข 2.3–01  หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิเขา้ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การก าหนดแนว
ทางการจดัท าหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สู่ความเป็นเลิศ”  

 เอกสารหมายเลข 2.3–02   หนงัสือแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบหลกัสูตร 
 เอกสารหมายเลข 2.3–03   หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเขา้ร่วมการอบรมเร่ือง “การตรวจสอบระบบ

เช่ือมโยงเคเบิลใยแกว้น าแสง” 
 เอกสารหมายเลข 2.3–04   เอกสารส่งตวันกัศึกษาเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการ 
 เอกสารหมายเลข 2.3–05   เอกสารหลกัสูตร อสบ.โครงการความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม(GETT)  
 เอกสารหมายเลข 2.3–06   เอกสารเสนอโครงการวจิยัร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม(IRPUS) 
 เอกสารหมายเลข 2.3–07   สรุปผลประเมินการอบรมเร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงเคเบิลใยแกว้น า

แสง” 
 เอกสารหมายเลข 2.3–08   แบบประเมินผลการเขา้ฝึกงานภาคฤดูร้อนของนกัศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 2.3–09   เอกสารขอปรับหลกัสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 
 
การคิดร้อยละของตวับ่งช้ี  :  ค านวณมาจาก 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
+10 % หรือ  - 10 % 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

6-9.99 %   และ  - 6 – (-10) % 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

(- 5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

  จ  านวนของอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริงจ านวน  23.5  คน (อาจารยป์ฏิบติังาน 6- 9 เดือน 1 คน, ไม่ครบ 6 เดือน 1 
คน) 

  จ  านวนนกัศึกษาเตม็เวลา(FTES) ทุกหลกัสูตรจ านวน   776.74  คน (ขอ้มูลจากงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา) 

 เกณฑม์าตรฐานเฉล่ีย เท่ากบั 20 
 

จ านวน FTES ต่ออาจารยป์ระจ า = 05.30
5.23

74.776
  

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า = %26.65100
20

2005.30


  

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ  10 % 65.26% 1 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 

จ านวน FTES ต่ออาจารยป์ระจ า – เกณฑม์าตรฐานเฉล่ีย      100 
เกณฑม์าตรฐานเฉล่ีย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 วิทยาลยัควรจะตอ้งพิจารณาวา่จะเลิกการเรียนการสอนแบบมีคุณภาพหรือปริมาณ เพราะปัจจุบนัจ านวน
นกัศึกษามีจ านวนมากเกินปริมาณท่ีห้องเรียน ห้องประลองจะรับได ้ท าให้นกัศึกษาไดรั้บการเอาใจใส่จากอาจารย์
ผูส้อนไดไ้ม่เตม็ท่ี 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
  
รายการเอกสารอ้างองิ : 
  
 เอกสารหมายเลข 2.5–01 ขอ้มูลจากงานประกนัคุณภาพ เร่ือง จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลา(FTES) 
 เอกสารหมายเลข 2.5–02 รายช่ือบุคลากรของภาควชิา 
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 ตัวบ่งช้ีที ่2.5 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 
 

การคิดสัดส่วนตวับ่งช้ี  :  ค านวณมาจาก 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ  
1-39 หรือ วฒิุปริญญาเอกอยู่
ระหวา่งร้อยละ 40-59 แต่วฒิุ
ปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 
40-59 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือเท่ากบั
ร้อยละ 60 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือเท่ากบั
ร้อยละ 60 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

 อาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในภาควชิามีจ านวน    3    คน   คิดเป็นร้อยละ 12.76 % 
  อาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทในภาควชิามีจ านวน   18.5   คน   คิดเป็นร้อยละ  78.72 % 
  อาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในภาควชิามีจ านวน   2    คน   คิดเป็นร้อยละ  8.51 % 
 จ านวนของอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาจ านวน  23.5  คน 
 ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 1 คน, ปฏิบติังาน 6- 9 เดือน 1 คน, ไม่ครบ 6 เดือน 1 คน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ ป.เอกร้อยละ 8 
ป.ตรี ร้อยละ 5 

ป.เอกร้อยละ 8.51 
ป.ตรี ร้อยละ 12.76 

1 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 

จ านวนอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า      100 
                จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ปฏิบติัจริงและลาศึกษาต่อ) 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

 สัดส่วนระหว่างอาจารยป์ระจ าท่ีมีวุฒิปริญญาโท ต่ออาจารยป์ริญญาตรี และปริญญาเอก ยงัถือว่าอยู่ใน
เกณฑท่ี์สูง  
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ลดจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรีใหมี้สัดส่วนนอ้ยลง  
 เพิ่มอาจารยป์ระจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอกมีใหส้ัดส่วนมากข้ึน  

 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

 ผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนอยา่งจริงจงัและจริงใจในการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการเรียนไดศึ้กษาในระดบั
ปริญญาโทและเอก โดยควรจดัสรรทุนเพื่อศึกษาต่อและก าหนดวางแผนอยา่งเป็นรูปธรรม   
  
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 2.5–01 รายช่ือบุคลากรของภาควชิา 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6 สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ 
                        ศาสตราจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 
 
การคิดสัดส่วนตัวบ่งช้ี  :  ค านวณมาจาก 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกนัอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1-44 หรือ 
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 45-69 แต่ 
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไปนอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 

1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 45-69 และ 
2. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไปเท่ากบั
หรือมากกวา่ ร้อยละ 30 หรือ 
1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ.  และ ศ. 
รวมกนัมากกวา่ หรือเท่ากบัร้อยละ 70 และ 
2. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ. ข้ึนไปนอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 

1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกนัมากกวา่ 
หรือเท่ากบัร้อยละ 70 และ 
2. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั รศ.  
ข้ึนไปเท่ากบัหรือมากกวา่ 30 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 อาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน 9.5 คน คิดเป็นร้อยละ 40.42 % 
 อาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 42.55 % 
 อาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 % 
 อาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์จ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 % 
 จ านวนของอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาจ านวน  23.5  คน 
 ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 1 คน, ปฏิบติังาน 6- 9 เดือน 1 คน, ไม่ครบ 6 เดือน 1 คน 
 

 
 
 
 

จ านวนอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งอาจารย ์/ผศ./ รศ. /ศ. x  100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ปฏิบติัจริงและลาศึกษาต่อ) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

สัดส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ร้อยละ ผศ.รศ. และศ. ร้อยละ 
30 หรือ 
รศ.ข้ึนไปร้อยละ 8 

ผศ. รศ.และ ศ. 
รวมกนั  59.57 %  
รศ.ข้ึนไป17.02% 

1 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 มีบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ส่งเสริมใหบุ้คลากรท าวจิยั และ ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการใหสู้งข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 สร้างแรงจูงใจใหอ้าจารยท์  าผลงานวจิยั เพื่อพฒันาตนเองและขอต าแหน่งวชิาการ 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

         เอกสารหมายเลข 2.6–01 รายช่ือบุคลากรของภาควชิา 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  สถาบนัมีการก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 
 2.7–01 

2.  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   2.7–02 
3.  มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 
 2.7–03 

4.  มีระบบในการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
 

 2.7–01 

5.  มีการด าเนินการวางแผน ป้องกนั หรือหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผดิ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

  
 

- 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 มหาวทิยาลยัไดมี้การก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2.7-01)  
ระดบั 2 มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี เพื่อมีหนา้ท่ีวเิคราะห์และ

ก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี โดยมีการก ากบัดูแล และกระตุน้ใหมี้จิตส านึก
ในจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์
(2.7-02)   

ระดบั 3 มีการตรวจสอบการท างานของคณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
มีการประเมินผลดา้นจริยธรรมของผูส้อนโดยผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน (2.7-03) 

ระดบั 4 มีขอ้ก าหนดบทลงโทษ ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
(2.7-01) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพของคณาจารย ์

ระดบั 4 4 3 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  เป็นไปตามเป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัมีการก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพ และแจกจ่ายใหบุ้คลากรทราบอยา่งทัว่ถึง 
และมีการตรวจสอบจรรยาบรรณวชิาชีพใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 มหาวทิยาลยัควรมีแผนการส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพและปรับปรุงใหท้นัสมยั 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 มหาวิทยาลยัควรมีการประชุม อบรมบุคลากร ให้เขา้ใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีการปรับปรุง
จรรยาบรรณใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 2.7–01   ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยวีา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากร 
 เอกสารหมายเลข 2.7–02   ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณบุคลากร 
 เอกสารหมายเลข 2.7–03   เอกสารสรุปผลการประเมินผูส้อน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 

1.  มีการก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
     การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 

 
 

 2.8 – 01 

2.  มีกลไกการบริหารวชิาการท่ีจะกระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้พฒันา 
     นวตักรรมใหม่ ๆ ในดา้นการเรียนการสอน 

 
 

 2.8 – 02 

3.  มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรม 
     ทางการศึกษา 

 
 

 2.8 – 03, 04 

4.  มีผลงานวจิยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร่  
 

 2.8 – 05 

5.  มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ 
    ภายนอกสถาบนั 

  
 

- 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3-4 ขอ้ มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 
ขอ้ 1 มีการก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจยัและพฒันา

นวตักรรมการเรียนการสอน อาทิเช่น หลักการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน IRPUS    
(2.8 – 01) 

ขอ้ 2 มีการจดัตั้งผูช่้วยฝ่ายวจิยัประจ าภาควชิาและอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการวจิยัของภาควชิา 
(2.8 – 02)  

ขอ้ 3 ภาควิชามีการเผยแผป่ระกาศใหทุ้นอุดหนุนจากวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น ทุนอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมงานวจิยัในลกัษณะกลุ่มวิจยั , ทุนสนบัสนุนนกัวิจยัใหม่ หรือการก าหนดเกณฑ์ในการ
สนบัสนุนการน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ และทุนสนบัสนุนส่งเสริม
ส่ิงประดิษฐ์ และประกาศทุนของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป  และทุน
สนบัสนุนนกัวจิยัรุ่นใหม่ (2.8 – 03, 04) 

ขอ้ 4 อาจารยโ์อภาส  ศิริครรชิตถาวรมีการจดัท าโครงการ IRPUS เร่ือง “การออกแบบและสร้างชุดฝึก
ออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช ้CPLD” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอ่ืนๆไดน้ าไปใชง้าน  
(2.8 – 05) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

ขอ้ 4 4 2 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   เป็นไปตามเป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควชิามีการส่งเสริมใหบุ้คลากรท างานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 วทิยาลยัควรมีการจดัสรรทุนเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน  
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 วางแผนในการติดต่อกบัแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 2.8–01   ค าสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเร่ือง “หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ 

IRPUS” 
 เอกสารหมายเลข 2.8–02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยัประจ าภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 2.8–03   ee.cit.kmutnb.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 2.8–04   ประกาศรับสมคัรทุนนวมินทร์ 
 เอกสารหมายเลข 2.8–05   โครงการ IRPUS เร่ือง “การออกแบบและสร้างชุดฝึกออกแบบวงจรดิจิตอลโดย

ใช ้CPLD” 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79  มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน :   
 บณัฑิตระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร อสบ.) จ านวน 223 คน  
 บณัฑิตระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร วศบ.) จ านวน 20 คน 
                    รวม   248 คน 
 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร อสบ.) ท่ีประกอบอาชีพแลว้ภายใน 1 ปี จ  านวน 138 คน 
 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร วศบ.) ท่ีประกอบอาชีพแลว้ภายใน 1 ปี จ  านวน 13  คน 
                     รวม   151 คน 

 

 คิดเป็นร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าภายใน 1 ปี เท่ากบั %88.60
248

151
  

  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งช้ี/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า และ 
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 % 60.88 % 2 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ไม่มี 
 

จุดทีค่วรพฒันา : 
 ภาควิชาควรมีกลไกในการติดต่อศิษยเ์ก่าเพื่อสอบถามความตอ้งการดา้นวิชาการ เพื่อน ามาปรับปรุง
หลกัสูตร 
 

แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ตั้งอนุกรรมการติดตามผลระหวา่งภาควชิากบับณัฑิตท่ีไดท้  างานแลว้ 
 

รายการเอกสารอ้างองิ  
เอกสารหมายเลข 2.9–01 แบบสอบถามเพื่อส ารวจการหางานท าของบัณฑิ ต รุ่นปีการศึกษา 2550 

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.10  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ไดรั้บเงินเดือน
เท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 ไดรั้บเงินเดือน
เท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

ร้อยละ 100 ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบั
หรือสูงกวา่เกณฑ ์ก.พ. 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน :  
 บณัฑิตท่ีท างานแลว้( 2 และ 4 ปี) จ านวน 151 คน(ตอบแบบสอบถาม 119 คน) 
 บณัฑิตท่ีท างานแลว้มีเงินเดือนมากกวา่เกณฑ ์119 คน 
 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์เท่ากบั 100 % 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือน
เร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ 95% 100 % 3 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    สูงกวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 บณัฑิตโดยส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือนท่ีมากกวา่เกณฑ์ 

  
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

การท่ีบณัฑิตจะไดง้านรับเงินเดือนสูงต ่าเพียงใดนั้น มีปัจจยัภายนอกมาเป็นตวัแปร และข้ึนอยูก่บัสาขาท่ี
บณัฑิตจบการศึกษาเป็นส าคญั นอกจากน้ีภาควชิาควรมีการเชิญผูป้ระกอบการหรือศิษยเ์ก่าท่ีมีประการณ์ท างานสูง
มาร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมากข้ึน 
  

รายการเอกสารอ้างองิ : 
 

เอกสารหมายเลข 2.10–01  แบบสอบถามเพื่อส ารวจภาวะการหางานท าของบณัฑิต รุ่นปีการศึกษา 2550 
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.11  ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดบัความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 1-2.49 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 2.50-3.49 

ระดบัความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน :  
 ความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตร อสบ.) เท่ากบั 3.88 
 ความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตร วศบ.) เท่ากบั 3.72 
  ความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81  
** หมายเหตุ**ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลปี 2550 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ค่าเฉล่ีย 3.50 3.81 3 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   สูงกวา่เป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควชิามีการจดัการเรียนการสอนสร้างความช านาญเฉพาะทาง จึงท าใหบ้ณัฑิตท่ีจบออกไปตรงกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 

ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตร หรือเน้ีอหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
ควรมีการจดัสัมมนากบัศิษยเ์ก่าท่ีมีประสบการณ์ปานกลาง หรือผูป้ระกอบการเพื่อทราบความตอ้งการอยา่ง

แทจ้ริง 
รายการเอกสารอ้างองิ :  
 เอกสารหมายเลข 2.11–01 แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจนายจา้งต่อบณัฑิตรุ่นปีการศึกษา 
2549 วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมาท่ีไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015 ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.030 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ไม่มี 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมาท่ีได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.001 - 0 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 - 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 - 
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องค์ประกอบที ่3   
กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 มีการจดัการบริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 7 ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1   3.1 – 01 
2.  มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้        
     ของนกัศึกษา 

 
 

 3.1 – 02 

3.  มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา   3.1 – 02 
4.  มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา   3.1 – 03 
5.  มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า   3.1 – 04, 

05, 06 
6.  มีการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและ   
      ศิษยเ์ก่า 

 
 

 3.1 – 07 

7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี   3.1 – 08 
8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่                 
     นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 7 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 7 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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40 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชาแจกแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2551 ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2551 (3.1 – 01)  

ระดบั 2 ภาควิชามี shop และสโตร์เพื่อให้บริการดา้นพื้นท่ี เคร่ืองมือช่าง วสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลือง
และถาวรในการลงมือปฏิบติั วิทยาลยัมีบริการห้องสมุด และห้องบริการคอมพิวเตอร์          
(3.1 – 02) 

ระดบั 3 ภาควชิาจดัหอ้ง 63-512 พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการแก่นกัศึกษาภายใน, มหาวทิยาลยัมี
แพทยแ์ละพยาบาลประจ างานศูนยบ์ริการสุขภาพ  มจพ. (3.1 – 02) 

ระดบั 4 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าทั้งดา้นการเรียนและเร่ืองส่วนตวั (3.1 – 03) 
ระดบั 5 กองกิจการนกัศึกษาใหบ้ริการดา้นประสานงานและประชาสัมพนัธ์ดา้นทุนการศึกษาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ดา้นทุนกูย้ืมนกัศึกษา กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อนกัศึกษา (กยศ.) กองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) และภาควชิายงัจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อ
บริการข่าวสารต่างๆ ใหก้บันกัศึกษา(3.1 – 04, 05, 06) 

ระดบั 6 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งฝึกงาน
กบัหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา
ท่ี 3 (3.1 – 07) 

ระดบั 7 วทิยาลยัมีการสรุปการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ือง ดา้นความตอ้งการ
จ าเป็นส าหรับนกัศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2551 (3.1 – 08) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการจดัการบริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ระดบั     7             7         2 
 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  เป็นไปตามเป้าหมาย     
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41 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 คณะกรรมการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาของภาควิชาได้จดัท าแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
ความตอ้งการจ าเป็นของนักศึกษาปีท่ี 1 โดยออกแบบให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ของ สกอ. และแบบส ารวจความ
ตอ้งการของนกัศึกษาปีท่ี 2-4 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ภาควชิาและวทิยาลยัควรน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการ มาปรับปรุงและพฒันาการจดับริการ
แก่นกัศึกษาอยา่งจริงจงั 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

ภาควชิาควรจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาภายใน
ภาควชิาเป็นส าคญั โดยระบุในแผนปฏิบติังาน และตั้งงบประมาณเพื่อการใชจ่้ายดา้นน้ี 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 3.1-01   แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาปีท่ี  1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 3.1-02   รูปหอ้งชมรมนกัคิดนกัสร้างสรรค,์ หอ้ง 512 ตึก 62 ชั้น 5, Shop และสโตร์ 
 เอกสารหมายเลข 3.1-03 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 3.1-04   ee.cit.kmutnb.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 3.1-05   รูปบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ตึก 62 ชั้น 5 
 เอกสารหมายเลข 3.1–06 เอกสารประชาสัมพนัธ์ กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.)   
 เอกสารหมายเลข 3.1–07   เอกสารส่งตวัฝึกงานภาคฤดูร้อนของนกัศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 3.1–08   สรุปความตอ้งการจ าเป็นส าหรับนกัศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2551 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง 
                        ประสงค ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั      3    ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของ  
     สถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
     ระดบัอุดมศึกษา 

 
 

 3.2-01, 02 

2.  มีการส่งเสริมใหห้น่วยงานและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาให้ 
     ครอบทุกประเภท โดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใน 5 ประเภท ดงัน้ี     
    กิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพญ็   
    ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมส่งเสริม                  
    ศิลปวฒันธรรม 

 
 
 

 3.2-03, 04, 
05 

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดย 
     หน่วยงานและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 

   3.2-06, 07 

4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 
     อยา่งต่อเน่ือง 

   

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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43 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทศัน์และนโยบายการ

บริหารจดัการของมหาวิทยาลยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา อาทิเช่น 
ส่งเสริมให้บุคลากรสนบัสนุนท ากิจกรรมนกัศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของ
ชาติ ร่วมกับนักศึกษาอย่างใกล้อย่างชิด เร่งปรับปรุงระเบียบวินัยในการแต่งกาย 
กิริยามารยาท และความรับผิดชอบต่อการเรียนของนกัศึกษา โดยขอความร่วมมือจากผูน้ า
นกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูบ้ริหารของคณะต่างๆช่วยดูแล (3.2-01, 02)  

ระดบั 2 นักศึกษาภาควิชาได้เขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัหุ่นยนต์, การแข่งขนัฟุตบอลประเพณีของ
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  การจดัแข่งขนัฟุตบอลประจ าปีของนกัศึกษาหลกัสูตร
วิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การจดัพิธีการไหวค้รูประจ าปีการศึกษา 
2551 (3.2-03, 04, 05) 

ระดบั 3 ภาควชิาแจกแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1 วทิยาลยั
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีการศึกษา 2551 ในส่วนท่ี 2 การจดักิจกรรมนกัศึกษาท่ี
ด าเนินการโดยสโมสรนกัศึกษา ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากวทิยาลยั ขอ้ท่ี 6 การจดั
กิจกรรมท่ีด าเนินโดยสโมสรนกัศึกษา ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากวทิยาลยั โดย
สอบถามทั้ง 5 กิจกรรม (3.2-06, 07) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและ
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

ระดบั      3           3         2 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    เป็นไปตามเป้าหมาย  
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44 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

ภาควชิาสนบัสนุนนกัศึกษาและหน่วยงานใหมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
วชิาการ กีฬา และทางดา้นท านุศิลปวฒันธรรม 
  
จุดทีค่วรพฒันา : 
             ภาควิชาควรมีการจดักิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ดา้นประกอบไปดว้ย     กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

สรุปผลประเมินการจดักิจกรรมและใหค้ณะกรรมการจดักิจกรรมนั้นหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขในการจดั
งานคร้ังถดัไป 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 3.2–01  วสิัยทศัน์และนโยบายการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข3.2–02   เอกสารด าเนินการดา้นวนิยันกัศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 3.2–03 บนัทึกขอ้ความขออนุมติักีฬาภายใน ของภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 3.2–04  ค าสั่งตั้งคณะกรรมการงานวนัปฐมนิเทศ 
 เอกสารหมายเลข 3.2–05  ค าสั่งตั้งคณะกรรมการงานวนัไหวค้รู 
 เอกสารหมายเลข 3.2–06   แบบส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1  
 เอกสารหมายเลข 3.2–07   สรุปแบบส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1  
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องค์ประกอบที ่4 
         การวจิัย 

 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการจดัท าระบบบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
     ตามแผนของหน่วยงานและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวจิยัสถาบนั 

 
 

 
 

4.1-01, 02, 
03, 04 

2.  มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
     งานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

  
 

4.1-05, 06 

3.  มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ เพื่อ 
     สนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

 
 

 4.1-07, 08 

4.  มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวจิยั   4.1-09 
5.  มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัท่ีมีผลงานวจิยัและงาน 
     สร้างสรรคดี์เด่น 

 
 

 4.1-10, 11 

6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก 
     ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

 
 

 4.1-12 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 3-4 ขอ้ มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 
ขอ้ 1 คณาจารยใ์นภาควชิา ไดรั้บนโยบายจากวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ท่ีจะส่งเสริมและ

สนับสนุนบุคลากรให้ ริเร่ิมการท างานวิจัย  ได้แก่  ทุนวิจัยส าหรับนักวิจัย รุ่นใหม่  
ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมงานวิจยัในลักษณะกลุ่มวิจยั หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติ และทุนสนบัสนุนส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์ และ
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาระบบสารสนเทศ 
(4.1-01, 02, 03, 04) 

ขอ้ 2 ฝ่ายวจิยัของวทิยาลยัไดมี้การส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานวจิยัท่ีบุคลากรแต่ละคน
ไดท้ ามาแลว้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูล (4.1-05, 06) 

ขอ้ 3 อาจารยใ์นภาควิชาได้รับการจดัสรรเงินรายได้เป็นทุนสนับสนุนนักวิจยัเพื่อสนับสนุน
งานวิจยั, อีกทั้ งภาควิชาได้สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิชาการนอก
สถานท่ี(4.1-07, 08) 

ขอ้ 4 ภาควชิาสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการเขียนบทความวจิยั,โครงการวิจยั  
(4.1-09) 

ขอ้ 5 ภาควิชามีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยท่ี มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น โดยน ามาเป็นเกณฑ์คะแนนเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือน และมีการให้ค่า
สมนาคุณบทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ (4.1-10, 11) 

ขอ้ 6 สนบัสนุนใหบุ้คลากรในภาควชิาท างานวจิยัร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม (IRPUS) และ
บุคลากรในภาคยงัมีการท าวจิยัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆอีก(4.1-12) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิต
งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

ขอ้ 4 6 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    สูงกวา่เป้าหมาย  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควิชามีระบบบริหารท่ีสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ โดยจดัสรรเงินเพื่อสนบัสนุน
การน าเสนองานวิจัย น าผลงานวิจัยมาเป็นเกณฑ์ในการข้ึนระดับเงินเดือน ท าให้คณาจารย์ในภาควิชามีความ
กระตือรือร้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพตนเอง 
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จุดทีค่วรพฒันา : 
 ภาควชิาควรมีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัท่ีมีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น 
ควบคู่กบัการสร้างนกัวิจยัใหม่ๆ เพิ่มข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ภาควชิาควรก าหนดหรือปรับภาระงานสอนใหเ้หมาะสม เพื่อเก้ือหนุนต่อการเรียนรู้วิชาการท่ีทนัสมยั 
และท างานวจิยั  
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 4.1–01  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาระบบ

สารสนเทศ 
 เอกสารหมายเลข 4.1–02   หลกัเกณฑใ์นการขอทุนวจิยั 
 เอกสารหมายเลข 4.1–03   ทุนสนบัสนุนนกัวจิยัใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.1–04   ประกาศข่าวทุนวจิยั (www.research.kmutnb.ac.th)   
 เอกสารหมายเลข 4.1–05  ระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัของวทิยาลยั(www.r-cit.com) 
 เอกสารหมายเลข 4.1–06 ฐานขอ้มูลงานวจิยัของ ผศ.ชาญวทิย ์
 เอกสารหมายเลข 4.1-07 บนัทึกขอ้ความขอเสนอโครงงานวจิยั 
 เอกสารหมายเลข 4.1-08 บนัทึกขอ้ความขอเขา้ร่วมงานประชุมวชิาการนานาชาติ 
 เอกสารหมายเลข 4.1-09 ค าสั่งให้บุคลากรเขา้อบรม เร่ืองหลกัการเขียนขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 

IRPUS  
 เอกสารหมายเลข 4.1-10 เกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข 4.1-11   มติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน เร่ืองผลงานวจิยั 
 เอกสารหมายเลข 4.1-12   สรุปผลงานวจิยัของบุคลากรในภาควชิาในปี 2551 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
    ทั้งในวงการวชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
 

 4.2-01 

2.  มีระบบรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและ 
     งานสร้างสรรคท่ี์เช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วทนัต่อการใชป้ระโยชน์ 

  
 

4.2-02 

3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    ทั้งภายในและภายนอกวทิยาลยั 

 
 

 4.2-03, 04, 
05 

4.  มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยักบัหน่วยงาน   
      อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบนัเพื่อการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

 
 

 4.2-06 

5.  มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรการซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา  
     ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของงานวจิยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรม 
    ใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน 

 
 
 

 
 

4.2-07 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
ขอ้ 1 ภาควชิามีการตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจยั เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้การวิจยั

ตีพิมพแ์ละน าเสนอผลงานวจิยั, บทความวจิยั และผลงานวชิาการ (4.2-01) 
ขอ้ 2 ฝ่ายวจิยัของวทิยาลยัไดมี้การส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังานวจิยัท่ีบุคลากรแต่ละ

คนไดท้ ามาแลว้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูล และฝ่ายวจิยัยงัไดมี้การจดัท าวารสารวชิาการเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังานวจิยันั้นๆ (4.2-02) 

ขอ้ 3 บุคลากรได้มีการร่วมการสัมมนาวิชาและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั, บทความวิจยั และ
ผลงานวชิาการ(4.2-03, 04, 05) 

ขอ้ 4 มีการจดัท าโครงการ IRPUS เร่ือง “การออกแบบและสร้างชุดฝึกออกแบบวงจรดิจิตอล
โดยใช ้CPLD” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอ่ืนๆไดน้ าไปใชง้าน(4.2-06) 

ขอ้ 5 มีกลไกการขอยืน่จดทะเบียน และแนวทางใหก้ารสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัร การซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิของงานวิจยั หรือ
ส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรม ใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน(4.2-07) 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

ขอ้ 3 5 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    สูงกวา่เป้าหมาย  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

ภาควิชามีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ให้บุคลากรรับทราบ จาก
หนังสือเวียน การประชุมคณะกรรมการของภาควิชา การติดประกาศและการประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
วทิยาลยั อีกทั้งฝ่ายวิจยัของวทิยาลยัไดมี้การส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังานวิจยัท่ีบุคลากรแต่ละคนไดท้  า
มาแลว้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยั 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

        - 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 4.2–01  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาระบบ

สารสนเทศ 
 เอกสารหมายเลข 4.2–02  ฐานขอ้มูลงานวจิยัของ ผศ.ชาญวทิย ์
 เอกสารหมายเลข 4.2–03 บนัทึกขอ้ความขอเขา้ร่วมงานประชุมวชิาการนานาชาติ 
 เอกสารหมายเลข 4.2–04  บนัทึกขอ้ความขอเงินสมนาคุณการเขียนบทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์ 
 เอกสารหมายเลข 4.2–05  สรุปผลงานวจิยัของบุคลากรในภาควชิาในปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.2–06    เอกสารโครงการ IRPUS ของ ผศ.โอภาส เร่ือง “การออกแบบและสร้างชุดฝึก

ออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช ้CPLD” 
 เอกสารหมายเลข 4.2–07   เอกสารการขอยืน่จดทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิ 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย ์
                       ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 อยูร่ะหวา่ง 1 – 54,999.- บาท 55,000.- บาท – 79,999.- บาท มากกวา่หรือเท่ากบั 80,000.- บาท 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 อาจารยภ์าควิชาไดรั้บเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนั รวมไดเ้งิน
สนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัทั้งหมด 2,048,316 บาท คิดเป็นเงินสนับสนุน
เฉล่ียต่ออาจารยป์ระจ า 87,162 บาท/คน(อาจารยป์ระจ าจ านวน 23.5 คน)  
 
**หมายเหตุ** ขอ้มูลงานวจิยัใชร้อบปีงบประมาณ 2551 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

บาท 55,000 87,162 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    สูงกวา่เป้าหมาย    
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 อาจารยใ์นภาควชิาท างานวิจยัโดยไดเ้งินสนบัสนุนคิดเป็นจ านวนเงินต่ออาจารยป์ระจ าทั้งหมดถือ
เป็นจ านวนท่ีค่อนขา้งสูง 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ถึงแมว้า่จ  านวนเงินสนบัสนุนต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดจะสูง แต่เงินท่ีไดม้าจากผูท้  าวจิยัเพียงไม่ก่ีท่าน 
แต่ท าหลาย ๆ โครงการ  
 แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ภาควชิาหรือวทิยาลยัอาจมีโครงการสนบัสนุนการวจิยัท่ีเงินสนบัสนุนนกัวจิยั โดยจดัหาแหล่งทุนวิจยัให้
หลากหลายและมากข้ึน  
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 4.3–01  สรุปโครงงานวจิยัท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนงานวจิยัปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3–02   รายช่ือบุคลากรประจ าภาควชิา 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง 
                        ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อ   
                        จ านวนอาจารยป์ระจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 29 ร้อยละ 30 – ร้อยละ 39 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 40 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ภาควชิามีอาจารยท่ี์มีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ 

o ระดบัชาติจ านวน 2 เร่ือง 
o ระดบันานาชาติจ านวน 3 เร่ือง 
o รวมผลงานวจิยัไดตี้พิมพเ์ผยแพร่จ านวน 5 เร่ือง 

 จ านวนอาจารยป์ระจ า 23.5 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 21.27 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ 
อนุสิทธิบตัร หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติ
และในระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 10 21.27 1 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย    
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

 ภาควิชามีอาจารยท่ี์เขียนบทความวิจยัท่ีเผยแพร่ลงวารสารระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมากโดยมีประสบการณ์
จากระดบัปริญญาโท นอกจากน้ียงัสนบัสนุน ช่วยเหลือบุคลากรใหท้ างานวจิยัร่วมกนัเพื่อพฒันาตนเอง 
จุดทีค่วรพฒันา : 

อาจารยท่ี์มีผลงานเผยแพร่ลงวารสารต่างๆ ไม่พยายามแจง้ให้ภาควิชา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะทราบก็ต่อเม่ือตอ้งการท าหนงัสือผา่นเท่านั้น เพื่อน าไดเ้บิกตามสิทธินัน่เอง 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

อาจารยท่ี์จดัส่งผลงานเผยแพร่ลงวารสารต่าง ๆ ควรท าเร่ืองผา่นภาควชิาไวด้ว้ยเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 4.4–01  สรุปบทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพปี์ 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.4–02   รายช่ือบุคลากรประจ าภาควชิา 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.5 ร้อยละของบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอ้มูล 
                        ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 19 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 20 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ไม่มี 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 1 - 0 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 - 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 - 
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องค์ประกอบที ่5 
การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของวทิยาลยั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  มีการจดัท านโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนด าเนินงานของการบริการ 
     ทางวชิาการแก่สังคม 

  
5.1-01 

2.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการใหบ้ริการทาง      
     วชิาการแก่สังคมตามแผนท่ีก าหนด 

  
5.1-02 

3.  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการ 
     แก่สังคม 

  
5.1-03 

4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนด   5.1-04 
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวชิาการแก่สังคม   5.1-05 
6.  มีการจดัท าแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่ 
     สังคม  เขา้กบัการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการท านุบ ารุง 
     ศิลปวฒันธรรม 

  
 
 

 

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง 
     ความเช่ือมโยงและบูรณาการระหวา่งการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
     กบัภารกิจอ่ืน ๆ ของวทิยาลยั 

  
 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควชิามีการจดัท านโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนด าเนินงานของการบริการทางวชิาการ

แก่สังคม อยูใ่นนโยบายดา้นการบริการวชิาการ (5.1-01) 
ระดบั 2 คณะกรรมการวชิาการของภาควชิา จะมีหนา้ท่ีด าเนินการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม

ดว้ยเช่นกนั ตามแผนท่ีก าหนด (5.1-02) 
ระดบั 3 ภาควชิามีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 

โดยยดึถือตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เร่ือง การ
ใหบ้ริการวชิาการ (5.1-03) 

ระดบั 4 มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนด โดยภาควชิามีการสรุปผลแบบ
ประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพของการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม (5.1-04) 

ระดบั 5 มีการน าผลการประเมินไปขยายผลเพื่อปรับปรุงการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป  เช่นการ
ปรับเปล่ียนหวัขอ้หรือเน้ือหาใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียน(5.1-05) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคม
ตามเป้าหมายของสถาบนั 

ระดบั 5 5 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   เป็นไปตามเป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควิชามีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของวิทยาลัย   โดยมี
คณะกรรมการวชิาการของภาควชิา และโดยมีหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริการวชิาการดว้ย อีกทั้งยงัมีหนา้ท่ีก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม  
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 คณาจารยข์องภาควิชา มีความสามารถเฉพาะทางตามท่ีแต่ละบุคคลถนดั โดยให้การบริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นประจ าอยูต่ลอดเวลา แต่ไม่เคยก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานล่วงหน้า อีกทั้งเม่ือไปด าเนินการแลว้ไม่น า
เอกสารท่ีเก่ียวกบัการบริการวิชาการท่ีเป็นผลงานในภาพรวมของภาควิชาแจง้ไวท่ี้ภาควิชา จึงท าให้ไม่สามารถ
รวบรวมกิจกรรมการบริการทางวชิาการแก่สังคมไดจ้ริง 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ไม่วา่จะไดผ้ลประโยชน์หรือไม่ผลประโยชน์ ถือวา่อาจารยท่ี์ไปรับรู้และ
สัมผสัมา สามารถน าความรู้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ ผูบ้ริหารจึงควรเปิดโอกาสให้ท า แล้วกฎเกณฑ์ในเร่ือง
ผลประโยชน์ตอ้งค านึงถึงทั้งไปและกลบั ถา้มีการเรียกเก็บจากอาจารยจ์ริงๆ ขอ้มูลท่ีไปเป็นวิทยากร ท่ีปรึกษา หรือ
ใหบ้ริการทางวชิาการ ก็จะไม่มีการรายงานใหรั้บทราบ 
 
รายการเอกสารอา้งอิง : 
 เอกสารหมายเลข 5.1–01  แผนการด าเนินงาน (พ.ศ. 2548-2552) ของภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 5.1–02  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 5.1–03  ระเบียบการใหบ้ริการวชิาการ 
 เอกสารหมายเลข 5.1–04  สรุปแบบประเมินตามองค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม          

ปี 2550 
 เอกสารหมายเลข 5.1–05   สรุปผลประเมินแบบสอบถามในการจดัอบรมเร่ือง “การตรวจสอบระบบ

เช่ือมโยงสายใยแกว้น าแสง” 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็น
กรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ
ต่ออาจารยป์ระจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 25 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีชา อ่องอารี ด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์    และ

ประธานอนุกรรมการฝ่ายพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 
 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รพล ทิพยกานนท ์ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์   บริษทั ที

โอที จ  ากดั(มหาชน) 
 รองศาสตราจารยอุ์ดม  จีนประดบั ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั ทีโอที จ  ากดั

(มหาชน) 
 ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริวฒัน์ หงษท์อง ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั ทีโอที 

จ  ากดั(มหาชน) 
 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มานมิตร อยูสุ่ขสวสัด์ิ ด ารงต าแหน่ง ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเพื่อวนิิจฉยัปัญหาเบ้ืองตน้ ณ 

บริษทั เมธีภูเก็ต จ  ากดั 
 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระกาศิต   ตนัติอลงการ เป็นวทิยากร สอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ณ วดัพุทธ

สามคัคี ประเทศนิวซีแลนด์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยโ์อภาส ศิริครรชิตถาวร เป็นวิทยากร เร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงสายใยแกว้น า

แสง” ณ หอ้งปฎิบติัการไฟฟ้าส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 
 อาจารยจี์ระศกัด์ิ ช่วงชยั เป็นวทิยากร เร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงสายใยแกว้น าแสง” ณ 

หอ้งปฎิบติัการไฟฟ้าส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 
 ดร.สุพจน์ จนัทร์วพิฒัน์ จดัอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียนกลุ่มโรงเรียน

ชุมชนบา้นชยัพฒันา ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอ้งสารสนเทศ อาคาร 62 ชั้น 6 วทอ. มจพ. 
 ดร.ชูพนัธ์ุ รัตนโภคา จดัอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียนกลุ่มโรงเรียน

ชุมชนบา้นชยัพฒันา ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอ้งสารสนเทศ อาคาร 62 ชั้น 6 วทอ. มจพ. 
o จากขอ้มูลเป็นมีอาจารยป์ระจ า 10 คนจากจ านวน 23.5 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ
ทางวชิาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ 
กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 5 42.55 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 อาจารยป์ระจ าในภาควิชาเป็นอาจารยท่ี์มีทั้ งความรู้ ทกัษะในการท างานได้จริง เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น
คณาจารย์ท่ีสอนภาคปฏิบัติด้วย จึงสามารถท่ีจะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชา ติ หรือระดับนานาชาติ ส่วน
คณาจารยท่ี์สอนเฉพาะภาคทฤษฎี ก็มีความสามารถในการเป็นวทิยากร โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาควชิา 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 อาจารยป์ระจ าในภาควิชา ท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ แต่ไม่มีการ
แจง้ขอ้มูลกลบัหรือท าส าเนาไวใ้หภ้าควชิา 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ควรมีการด าเนินการจดักลุ่ม แบ่งกลุ่ม ตามความถนดัและความสามารถในงานเฉพาะนั้น แลว้ส่งขอ้มูลไวท่ี้
ภาควิชา ในกรณีท่ีมีความตอ้งการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอก
สถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 5.2–01 ค าสั่งแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยป์รีชา อ่องอารี ด ารงต าแหน่งประธาน

อนุกรรมการฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์   และประธานอนุกรรมการฝ่ายพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 5.2–02 ค าสั่งแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รพล ทิพยกานนท ์ ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการ
ฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์   บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 5.2–03 ค าสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารยอุ์ดม  จีนประดบั ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 5.2–04 ค าสั่งแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริวฒัน์ หงษท์อง ด ารงต าแหน่ง อนุกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 5.2–05 เอกสารแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยส์มานมิตร อยูสุ่ขสวสัด์ิ ด ารงต าแหน่ง 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเพื่อวนิิจฉยัปัญหาเบ้ืองตน้ ณ บริษทั เมธีภูเก็ต จ  ากดั 

 เอกสารหมายเลข 5.2–06 เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ือง ผูช่้วยศาสตราจารย์
ประกาศิต   ตนัติอลงการ เป็นวทิยากร สอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ณ วดัพุทธสามคัคี ประเทศ
นิวซีแลนด์ 

 เอกสารหมายเลข 5.2–07   เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ือง ผูช่้วยศาสตราจารยโ์อภาส 
ศิริครรชิตถาวร เป็นวิทยากร เร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงสายใยแกว้น าแสง” ณ ห้องปฎิบติัการ
ไฟฟ้าส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 5.2–08     เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ือง  อาจารยจี์ระศกัด์ิ ช่วงชยั 
เป็นวิทยากร เร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงสายใยแกว้น าแสง” ณ หอ้งปฎิบติัการไฟฟ้าส่ือสาร บริษทั 
ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 5.2–09 เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ือง  ดร.สุพจน์ จนัทร์วพิฒัน์ 
จดัอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนชุมชนบา้นชยัพฒันา ณ 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอ้งสารสนเทศ อาคาร 62 ชั้น 6 วทอ. มจพ. 

 เอกสารหมายเลข 5.2–10 เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ือง ดร.ชูพนัธ์ุ รัตนโภคา จดั
อบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนชุมชนบา้นชยัพฒันา ณ 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และห้องสารสนเทศ อาคาร 62 ชั้น 6 วทอ. มจพ. 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ 
                        การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ   
                        อาจารยป์ระจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 30 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ล าดับที ่ กจิกรรม สถานที่ 
1 การประชุมอนุกรรมการฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 
2 การประชุมอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร  
บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 

3 การเป็นวทิยากรรับเชิญโครงการฝึกงานอุตสาหกรรมเพื่อ
อาชีวศึกษา 

บริษทั แคนนอนไฮ-เทค 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4 การเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเพื่อวินิจฉยัปัญหาเบ้ืองตน้ บริษทั เมธีภูเก็ต จ  ากดั 
5 การจดัอบรมวชิาการเร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงเคเบิลใย

แกว้น าแสง” 
หอ้งปฏิบติัโทรคมนาคม 
อาคาร 62 ชั้น 5 วทอ. มจพ. 

6 การจดังานนิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีสถาปนา
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

7 การสัมมนาวชิาการ “ดิจิตอลทีวแีละการออกอากาศ” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

8 เป็นวทิยากร เร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงสายใยแกว้น า
แสง”  

ณ หอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า
ส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั
(มหาชน) 

9 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียน หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
และหอ้งสารสนเทศ อาคาร 62 
ชั้น 6 วทอ. มจพ. 

 
o จากขอ้มูลเป็นมีกิจกรรมทั้งหมด 9  กิจกรรม จากจ านวน 23.5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการ
และวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการการพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 5 38.29 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   สูงกวา่เป้าหมาย   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควิชามีการจดักิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ การ
พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ควรมีกิจกรรมต่างๆท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยมีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานล่วงหนา้  
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ภาควิชาจะตอ้งมีอาจารยท่ี์รับผิดชอบติดตามโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนท่ีก าหนดไวใ้ห้สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติังาน และตอ้งสามารถจดัใหเ้กิดกิจกรรมดงักล่าวดว้ย  
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 5.3–01 เอกสารเชิญประชุมอนุกรรมการฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ บริษทั ทีโอที 

จ  ากดั(มหาชน) 
 เอกสารหมายเลข 5.3–01 เอกสารเชิญประชุมอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 
 เอกสารหมายเลข 5.3–03  เอกสารจากฐานข้อมูลฝ่ายประกันคุณภาพ มจพ. เร่ืองเชิญวิทยากรรับเชิญ

โครงการฝึกงานอุตสาหกรรมเพื่ออาชีวศึกษา ณ บริษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เอกสารหมายเลข 5.3–04  เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ืองการเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ

เพื่อวนิิจฉยัปัญหาเบ้ืองตน้ ณ บริษทั เมธีภูเก็ต จ  ากดั 
 เอกสารหมายเลข 5.3–05  เอกสาร เร่ืองการจดัอบรมวิชาการเร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงเคเบิลใย

แกว้น าแสง” ณ หอ้งปฏิบติัโทรคมนาคม อาคาร 62 ชั้น 5 วทอ. มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 5.3–06  เอกสารโครงการเร่ือง การจดังานนิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีสถาปนา

มหาวทิยาลยั ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 เอกสารหมายเลข 5.3–07  ค าสั่งแต่งตั้ ง เร่ือง การสัมมนาวิชาการ “ดิจิตอลทีวีและการออกอากาศ”  ณ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 เอกสารหมายเลข 5.3–08  เอกสารจากฐานขอ้มูลฝ่ายประกนัคุณภาพ มจพ. เร่ืองเป็นวิทยากร เร่ือง “การ

ตรวจสอบระบบเช่ือมโยงสายใยแกว้น าแสง” ณ หอ้งปฎิบติัการไฟฟ้าส่ือสาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) 
 เอกสารหมายเลข 5.3–09  เอกสารจากฐานข้อมูลฝ่ายประกันคุณภาพ มจพ. เร่ืองโครงการอบรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียน ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และห้องสารสนเทศ อาคาร 62 ชั้น 
6 วทอ. มจพ. 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74 ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 85 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ภาควชิาแจกแบบสอบถามในการจดัอบรมวชิาการเร่ือง “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยงเคเบิลใยแกว้น าแสง”  
โดยจดัร่วมกบับริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) ซ่ึงการวดัความพึงพอใจ 4 ระดบั  ไดแ้ก่     
 เกณฑม์ากท่ีสุด  เท่ากบั 5  เทียบเท่าระดบัความพึงพอใจ 100 % 
   เกณฑม์าก  เท่ากบั 4  เทียบเท่าระดบัความพึงพอใจ 80 % 
   เกณฑป์านกลาง  เท่ากบั 3  เทียบเท่าระดบัความพึงพอใจ 60 % 
   เกณฑน์อ้ย  เท่ากบั 2  เทียบเท่าระดบัความพึงพอใจ 40 % 
   เกณฑน์อ้ยท่ีสุด  เท่ากบั 1  เทียบเท่าระดบัความพึงพอใจ 20 % 
 

 โดยเก็บแบบสอบถามจ านวน 30 ใบ ไดรั้บความพึงพอใจร้อยละ 88.46 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ 80 88.46 3 
 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควชิามีแบบสอบถามความพึงพอใจผูรั้บบริการทัว่ไปโดยวดัความพึงพอใจ 4 ระดบั 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 แบบสอบถามความพึงพอใจผูรั้บบริการทัว่ไปมีจ านวนผูร่้วมประเมินแค่ 10 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีน้อย ท า
ใหเ้กิดผลต่างของค่าเฉล่ียท่ีมาก และอาจจะท าใหผ้ลประเมินท่ีไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
              ท าการเก็บแบบส ารวจใหค้รบตามจ าวนผูเ้ขา้อบรม หรืออาจจะท าการประเมินในกิจกรรมอ่ืนๆดว้ย 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 5.4–01 สรุปผลแบบสอบถามในการจดัอบรมวิชาการเร่ือง “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับอาจารยแ์ละนกัเรียน”   
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องค์ประกอบที ่6 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลขเอกสาร 
1.  มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ  

 
 6.1 – 01  

 2. มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงาน 
และมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง      

 
 

 6.1 – 02 

3.  มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ  
 

 6.1 – 03, 04, 05 

4.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัวทิยาลยัและ  
     สถาบนั อาทิ การจดัท าฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม การสร้าง 
     บรรยากาศศิลปวฒันธรรม การจดักิจกรรม ประชุม เสวนาทาง 
     วชิาการ การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและต่อเน่ือง 

 
 

 

 6.1 – 06, 07 

5.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ และมี 
    ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ   

  
 

 

6.  มีการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ    
    อาทิ มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน จดัท าวารสารศิลปวฒันธรรมในระดบั 
     ต่าง ๆ มีความร่วมมือในการใหบ้ริการวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสังคม 
     ในระดบัต่าง ๆ 

  
 

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 มีการวางแผนในการด าเนินการจดังานปีใหม่ ท าบุญภาควิชา และการร่วมงานถวายเทียนพรรษา

กบัทางวทิยาลยั 
ระดบั 2 มีการก าหนดวนัและรูปแบบในการจดังานท าบุญเน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ 2551 ของภาควชิา 
ระดบั 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจดังานไหวค้รู งานปฐมนิเทศ และ รับมอบตวันกัศึกษา

ใหม่ ปี 2551 
ระดบั 4 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายกิจกรรมสัมพนัธ์นกัศึกษาและอาจารย ์ เพื่อก าหนด

รูปแบบ ขอบเขต การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีเวบ็ไซดป์ระกาศ
ข่าวงานกิจกรรม และมีลิงคแ์สดงรูปกิจกรรมท่ีไดท้  ามา เช่น รูปกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็น
ตน้ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ระดบั 4 4 3 
 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   เป็นไปตามเป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

มีการก าหนดนโยบายและวางแผนในการส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม เช่น ท าบุญแผนก, 
การไหวค้รู และการทอดผา้ป่าร่วกบัทางวทิยาลยั 
            
จุดทีค่วรพฒันา : 

การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจด้านอ่ืน ๆ อาทิเช่น การจดักิจกรรมในงาน
เกษียณอายุ เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีเกิดโดยช่วงเวลาก าหนดให้ท า ไม่ใช่เกิดจากการริเร่ิมหรือก่อให้เกิดข้ึน 
คณาจารยใ์นภาควชิามกัไม่นิยมร่วมในกิจกรรม นอกจากไปสัมมนาจึงไดร่้วมกิจกรรมหรือมีกิจกรรมร่วมกนัเท่านั้น 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

ควรวางแผนในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมร่วมกบัชุมชน และส่งเสริมในคณาจารยเ์ขา้ร่วมใน
กิจกรรมท่ีภาควชิาไดท้  าการัดข้ึนอยา่งพร้อมเพรียงกนั 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 01   แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติังานประจ าปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 02   เอกสารเก่ียวกบั ก าหนดการในการจดังานท าบุญภาค ประจ าปี 2552 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 03   หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการจดังานไหวค้รู ปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 04   หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการจดังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 05  บนัทึกขอ้ความขอเชิญร่วมงานและบริจาคปัจจยังานถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 

2551 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 06   หนงัสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 07   http://cit.kmutnb.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปี 2551 

68 

องค์ประกอบที ่7 
การบริหารและจัดการ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถ 
                       ผลกัดนัหน่วยงานใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัวทิยาลยั/คณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง   
     ยทุธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงาน 

  7.1 – 01  

2.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม   
     ภารกิจหลกัของหน่วยงานมากกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

 
 

 7.1 – 02 

3.  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อยา่งต ่าร้อยละ 80 ของ 
     แผน ในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการเขา้ร่วมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารใหก้รรมการอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ   
     ประชุม 

 
 
 

 7.1 – 03 

4.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน จดัใหมี้การประเมินผลงานของผูบ้ริหาร   
     ตามหลกัเกณฑท่ี์ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

 
 

 7.1 – 04, 
05 

5.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีการด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
     และส่งเสริมการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 

   

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 
ขอ้ 1 ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชาและอนุกรรมการภาควิชา เพื่อการด าเนินงานด้าน

ยทุธศาสตร์และนโยบาย(7.1-01) 
ขอ้ 2 คณะอนุกรรมการมีการจดัประชุม เพื่อปฏิบติัภารกิจ และมีการสรุปผลภารกิจเป็นประจ า 

(7.1-02) 
ขอ้ 3 ในการประชุมของอนุกรรมการจะมีการลงลายมือช่ือ ในการเข้าประชุมซ่ึงมีจ านวน

มากกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนคณะอนุกรรมการทั้งหมด(7.1-03) 
ขอ้ 4 ภาควชิามีการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานของผูบ้ริหาร(7.1-04, 05) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารจดัการ และสามารถผลกัดนัหน่วยงานให้
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

ขอ้ 4 4 2 
 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    เป็นไปตามเป้าหมาย   
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 นอกจากตามค าสั่งวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมท่ีภาควิชามีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 2 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการวชิาการ/ประกนัคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึง
จะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของภาควิชาแลว้ ยงัมีคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด
เพื่อเป็นผูป้ฏิบติังาน 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ควรมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานในคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถ ความตั้งใจ และความเสียสละ 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

ภาควชิาตอ้งก าหนดใหค้ณาจารยใ์นภาควชิาทุกคนจะตอ้งมีภาระในการเป็นกรรมการของภาควชิาหรือตอ้ง
มีหนา้ท่ีอ่ืนนอกเหนือจากภาระงานสอน เพื่อท างานให้แก่ภาควชิาดว้ย 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.1–01   บนัทึกแต่งตั้งคณะกรรมการภาควชิาและคณะอนุกรรมการภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 7.1–02   รายงานการประชุมกรรมการภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 7.1–03  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 7.1–04 สรุปแบบประเมินผลงานของผูบ้ริหารของภาควชิา  
 เอกสารหมายเลข 7.1-05 สรุปแบบประเมินผลงานของผูบ้ริหารของวทิยาลยั 

 



 

รายงานการประเมินตนเองภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปี 2551 

71 
ตัวบ่งช้ีที ่7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้   7.2-01, 02 
2.  ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ า 
     ท่ีมีอยู ่โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
 

 7.2-03, 04 

3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน 
     และเป็นท่ียอมรับในหน่วยงาน 

 
 

 7.2-05 

4.  มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผล 
     การประเมินและด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 

   

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควชิามีกระบวนการสรรหาหวัหนา้ภาคท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยวิทยาลยั

ประกาศ เร่ือง ก าหนดการเสนอช่ือผูแ้ทนคณาจารยป์ระจ า หรือข้าราชการประจ า เพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาหวัหนา้ภาควิชาฯ (7.2-01)จากนั้นจะก าหนดวนัสรรหาหวัหนา้
ภาควชิา (7.2-02)  

ระดบั 2 ภาควชิาบริหารงานภายใตว้ิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผูอ้  านวยการเป็นผูบ้ริหารงาน
ภายในวิทยาลยัทั้งหมด (7.2-03) ด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพ
ภาวะผูน้ าท่ีมีอยู่ โดยส ารวจความคิดเห็นจากแบบประเมินการบริหารงานของผูบ้ริหาร
ระดบัวทิยาลยั (7.2-04) 

ระดบั 3 จากส ารวจความคิดเห็นจากแบบประเมินการบริหารงานดงักล่าว สามารถแยกกระบวนการ
ประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน โดยผูบ้ริหารระดบัวิทยาลยั
และคณะกรรมวิทยาลัย ใช้แบบประเมินการบริหารงานผูบ้ริหารระดับวิทยาลัย  ส่วน
ประเมินงานระดับหัวหน้าภาคและคณะกรรมการภาควิชาใช้แบบประเมินคุณภาพตาม
องคป์ระกอบคุณภาพ (7.2-05) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของหน่วยงาน ระดบั     3           3          2 
 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   เป็นไปตามเป้าหมาย   
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

ภาควชิามีการสรรหาหวัหนา้ภาควชิาท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 - 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.2–01 ค าสั่งของ มจพ. เร่ือง การสรรหาหวัหนา้ภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 7.2–02  ประกาศ วทอ. เร่ือง ก าหนดการเสนอช่ือผูแ้ทนคณาจารยป์ระจ า หรือขา้ราชการ 
 เอกสารหมายเลข 7.2–03  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั การสรรหาคณะบดีหรือ ผอ.วทอ. พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 7.2–04 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบัวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข 7.2–05  แบบประเมินตามองคป์ระกอบ ปี 2551  
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการทบทวนและจดัแผนการจดัการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
     และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของหน่วยงานรับทราบ 

 
 

 7.3-01, 02 

2.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้ และประสบความส าเร็จตาม         
     เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 

 
 

 
 

- 

3.  มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตาม         
     เป้าหมายร้อยละ 100 

 
 

 
 

- 

4.  มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้   - 
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ 
     ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 งานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัภาควิชา มีการทบทวนและจดัแผนการจดัการความรู้ 

จากข้อมูลของศูนยป์ระกันคุณภาพการศึกษา โดยจดัท าลิงค์ข่าวความจากศูนยป์ระกัน
คุณภาพการศึกษาจาก วทอ.  (7.3-01) และจดับุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการจดัการ
ความรู้(7.3-02) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ ระดบั      3            1        1 
 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   ต ่ากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

- 
จุดทีค่วรพฒันา : 

ภาควชิายงัไม่มีการจดัการเร่ืองการจดัการความรู้ ไม่มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

ควรมีการจดัตั้งบุคลากรเพื่อจดัการดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นรูปธรรม  
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.3-01 เวบ็ภาควชิา http://ee.cit.kmutnb.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 7.3–02   ค าสั่งอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การวดัและประเมินผลการศึกษา” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปี 2551 

75 
ตัวบ่งช้ีที ่7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธ ารงรักษาไวใ้หบุ้คลากร 
                       มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม ภายใตก้าร 
     วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 
 

 7.4 – 01 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริม 
     สมรรถนะในการปฏิบติังาน เช่น การสรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง การ 
     ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม    
     และหรือเสนอผลงานทางวชิาการ การประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการ   
     สร้างขวญัก าลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันา และรักษาบุคลากรท่ี    
     มีคุณภาพ 

 
 
 
 

 7.4 – 02, 
03 

3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีให้  
     บุคคลท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

 
 

 7.4 – 04, 
05 

4.  มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบ  
     ความส าเร็จและกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

 
 

 7.4 – 06, 
07 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ   7.4 – 08 
6.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมี       
     แนวทางในการปรับปรุงพฒันาเพื่อใหดี้ข้ึน 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชามีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น โครงการส่งคณาจารย์ของ

ภาควิชาเขา้ร่วมการประชุมหรือสัมมนาต่างๆ  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดบั
ท่ีสูงข้ึน เพื่อพฒันาศกัยภาพ(7.4 – 01) 

ระดบั 2 ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาไดมี้อาจารยเ์พิ่มข้ึน 4 คนเพื่อเป็นการเตรียมการบุคลากรท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ และภาควิชายงัมีการสนับสนุนบุคลากรเสนอผลงานวิชาการ และ
งานวิจัย อีกทั้ งยงัเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ลาเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร (7.4 – 02, 03) 

ระดบั 3 มหาวิทยาลัยมีงานสวสัดิการให้บริการบุคลากร เช่น มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และ
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในเดินทางและท่ีพกัเพื่อไปปฏิบติัราชการ หรือค่า
เทอมบุตร อีกทั้งมีการใหทุ้นอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ (7.4 – 04, 05) 

ระดบั 4 บุคลากรในภาควิชาได้เข้ารับการอบรมเพื่ อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อปริญญาเอกและท าวิจยั  ไดรั้บการจดัสรรทุนเพื่อ
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  สนบัสนุนให้บุคลากรไดศึ้กษาต่อระดบัปริญญาเอกทั้งใน
และต่างประเทศ มีการเสนอช่ือผูป้ฏิบติังานดีเด่นเพื่อสร้างเป็นเกียรติประวติั (7.4 – 06, 07)  

ระดบั 5 ภาควชิามีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ โดยใชแ้บบการ
ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยสอบถามทั้ งบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ (7.4-08) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พฒันาและธ ารงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดบั 4 5 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    สูงกวา่เป้าหมาย     
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควชิามีการสนบัสนุนบุคลากรศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกอยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และ
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเทอมบุตร 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ไม่มีการน าผลประเมินมาปรับปรุง หรือน าเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

น าผลประเมินท่ีไดม้าท าการพฒันาปรับปรุง และน าเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป  
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.4–01  แผนด าเนินงาน (พ.ศ. 2548-2552) 
 เอกสารหมายเลข 7.4–02  บนัทึกขอ้ความขอรายงานตวัเขา้ท างานของนกัเรียนทุน 
 เอกสารหมายเลข 7.4–03 บนัทึกขอ้ความขอลาศึกษาต่อ 
 เอกสารหมายเลข 7.4–04  เอกสารเก่ียวกบัสวสัดิการขา้ราชการ/พนกังานในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
 เอกสารหมายเลข 7.4–05 เอกสารเก่ียวกบัสวสัดิการขา้ราชการ/พนกังานในค่าใชจ่้ายในเดินทางและท่ีพกั

เพื่อไปปฏิบติัราชการ 
 เอกสารหมายเลข 7.4–06  บนัทึกขอ้ความเร่ือง เกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข 7.4–07 ประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง การใหทุ้นอุดหนุนทุนการศึกษาในประเทศ 
 เอกสารหมายเลข 7.4–08  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ   7.5-01 
2.  มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ   7.5-02 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล   7.5-03 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล   - 
5.  มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล   - 
6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงานผา่นระบบเครือข่ายกบั       
     สถาบนั 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 2 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 2 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
ระดบั 1 ภาควิชามีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาระบบสารสนเทศ 

โดยมีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ โดยมีนโยบายดา้นการบริการ
วชิาการ (7.5-01) 

ระดบั 2 ภาควชิามีระบบฐานขอ้มูลของภาควชิาในเร่ือง e-learning, ส่ือการสอนในเวบ็ไซตข์อง
ภาควชิาทุกหลกัสูตร (7.5-02) 

ระดบั 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล ใส่ไวใ้นแบบการ
ประเมินส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรตามองคป์ระกอบคุณภาพ ในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก สุขภาพ พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ(7.5-03) 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจยั 

ระดบั      3             3           3  

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    เป็นไปตามเป้าหมาย      
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 - 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ภาควชิาควรมีการประเมินความพอใจของฐานขอ้มูล และน ามาพฒันาปรับปรุง 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

ภาควิชาตอ้งเร่งปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต์ภาควิชา โดยตอ้งจดัหาบุคคลดูแลเฉพาะและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล รวมทั้งการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงานผา่นระบบเครือข่าย
กบัมหาวทิยาลยั 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.5–01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาระบบ

สารสนเทศ 
 เอกสารหมายเลข 7.5–02  เวบ็ไซตภ์าควชิา http://ee.cit.kmutnb.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 7.5–03   ฐานขอ้มูลบุคลากรในภาควชิา (www.r-cit.com) 
 เอกสารหมายเลข 7.5–04   สรุปผลแบบประเมินส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบนัอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ 
อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

  7.6-01, 02 

2. มีระบบการรับความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยอยา่งนอ้ย 3 
ช่องทาง 

  7.6-01,  03, 
04 

3. มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมี
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบและด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

  7.6- 05, 06 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
มีการด าเนินการร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน 

   

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน    
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3-4  ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
ระดบั 1 ภาควิชามีเวบ็ไซด์ของภาคเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของภาควิชา และภาควิชายงัมี

การจดันิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีสถาปนามหาวิทยาลยั ในหวัขอ้“ดิจิตอลทีวีและ
การออกอากาศ”  (7.6-01, 02) 

ระดบั 2 ภาควิชามีเว็บบอร์ด (กระดานสนทนา) ไว้เพื่อรับการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคล 
ภายนอก, ภาควิชามีการแจกแบบส ารวจเพื่อประเมินกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมท่ีภาควิชาได้จดัท าข้ึน, ภาควิชามีท่ีท าการภาคอยู่ท่ี อาคาร 63 ชั้น 4 และมีเบอร์
โทรศพัท์ 02-9132500 ต่อ 6333 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก(7.6-01,  
03, 04) 

ระดบั 3 ภาควชิามีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อน าเอาความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกมาปรับให้
เหมาะสมกบัการบริหารงานของภาควชิา (7.6- 05, 06) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

ระดบั ไม่มี 3         2 

 

การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย   
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควชิามีเวบ็ไซดข์องภาคเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของภาควชิา 
  ภาควชิามีเวบ็บอร์ด (กระดานสนทนา) ไวเ้พื่อรับการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 
 ภาควชิามีการแจกแบบส ารวจเพื่อประเมินกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นต่อกิจกรรมท่ีภาควชิาไดจ้ดัท า

ข้ึน 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ภาควชิาควรมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนินการ

ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ภาควชิาควรมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ใหมี้การด าเนินการร่วมกนั  

รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.6–01 เวบ็ไซดภ์าควชิา ee.cit.kmutnb.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 7.6–02   เอกสารการจดังานนิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีสถาปนามหาวทิยาลยั ใน

หวัขอ้“ดิจิตอลทีวแีละการออกอากาศ” 
 เอกสารหมายเลข 7.6–03   แบบสอบถามความคิดเห็นในการจดัอบรม “การตรวจสอบระบบเช่ือมโยง

สายใยแกว้น าแสง” 
 เอกสารหมายเลข 7.6–04   ภาพหอ้งภาควชิาอาคาร 63 ชั้น 4 และมีเบอร์โทรศพัท ์02-9132500 ต่อ 6333 
 เอกสารหมายเลข 7.6–05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 7.6–06   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาระบบสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือ 
                        นานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต  
  
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 0.1 – ร้อยละ 0.99 ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.99 1. มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 2 

และ 
2. อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของผูท่ี้
ไดรั้บรางวลัในขอ้ 1 เป็นรางวลั
ดา้นการวิจยั  
หมายเหตุ กรณีไดข้อ้ 1 แต่
ไม่ไดข้อ้ 2 ถือวา่ไดค้ะแนน 2 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ไม่มี 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทาง
วชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 1 0 0 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

- 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ไม่มีอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

เพิ่มคุณภาพงานวิจยันอกเหนือจากการเพิ่มปริมาณงานวจิยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.8 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมี 
     ผูบ้ริหารระดงัสูงและตวัแทนท่ีรับผดิชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงาน 
    ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาท  
    ส าคญัในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 

  
 
 

7.8-01, 02 
2.  มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 
     หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน   
     และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง 

 
 

 - 

3.  มีการจดัแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรือ 
     แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัใน  
     ดา้นการบริหารความเส่ียงและการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความ   
     เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
 

 - 

4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง   - 
5.  มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ 
     ก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง  
    โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 วทิยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทน

ท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงาน และมีการอบรมเร่ือง “การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน”(7.8-01, 02) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ระดบั     4 1      1 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :    ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 - 
จุดทีค่วรพฒันา : 

 ขาดการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียง 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรในภาคเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.8–01  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 เอกสารหมายเลข 7.8–02   การอบรมเร่ือง “การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน” 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.9 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน   7.9-01 
2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน   7.9-02, 

7.9-03 
3.  มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของ  
     หน่วยงาน 

  7.9-04 

4.  มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดย 
     ก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน    
    ใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

  7.9-05 

5.  มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน   7.9-06 
6.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตาม       
     ค ารับรองของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ 

   

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง    
8.  มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารไปเช่ือมโยงกบั   
     ระบบการสร้างแรงจูงใจ 

   

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 5-7 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเองภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปี 2551 

86 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชามีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน โดยใช้

ระบบและกลไกการประคุณภาพการศึกษาวทิยาลยั (7.9-01) 
ระดบั 2 ภาควิชามีแผนปฏิบติังานการประเมินผลภายในหน่วยงาน (7.9-02) ในหัวขอ้ 1.5 จดัท า

รายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัยวงรอบปีการศึกษา 2550 (1 มิ .ย .2550-31 
พ.ค.2551) และมีปฏิทินการจดัรายงานการประเมิน (7.9-03) 

ระดบั 3 ภาควชิาไดจ้ดัมีการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อโดยเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็น
ยทุธศาสตร์ขอมหาวทิยาลยัในการสัมมนา (7.9-04) 

ระดบั 4 มีการจดัท า Strategy Map ของวทิยาลยั(7.9-05) 
ระดบั 5 ภาควชิามีปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสอดคลอ้งกบัทางวทิยาลยั และ

มหาวทิยาลยั ซ่ึงภาคไดมี้การเผยแพร่ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ในเอกสาร
แนะน าภาควชิา รวมถึงเวบ็ไซด ์(7.9-06) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย
ของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

ระดบั     6            5        2 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 - 
จุดทีค่วรพฒันา : 

การจดัท าตวับ่งช้ีเพื่อวดัความส าเร็จระดบัภาควชิา 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 7.9–01 แผนด าเนินงาน (พ.ศ. 2548-2552) 
 เอกสารหมายเลข 7.9–02  ปฏิทินการจดัท ารายงานการประเมินตนเองและประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 7.9–03  เอกสารประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัการประเมินตนเอง และประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 7.9–04  แผนปฏิบติังานของภาควชิาปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 7.9–05    Strategy Map ของวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข 7.9–06   ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ของภาควชิา 
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องค์ประกอบที ่8 
การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
                        อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ   
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถาบนัใหเ้ป็นไป  
     ตามเป้าหมาย 

  8.1-01, 
8.1-02 

2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวาง  
     แผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

  8.1-03 

3.  มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการ 
     ตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

  8.1-03, 
8.1-04 

4.  มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   8.1-05 
5.  มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์ 
     สถานะทางการเงินและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

  8.1-06 

6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใช ้
     เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 

  8.1-07 

7.  ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า    
    ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 

  8.1-08, 
8.1-09 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 5-6 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควิชามีแผนทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถาบนัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยก าหนดแผนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2551 (8.1-01) 
และก าหนดแผนการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2551 (8.1-02) 

ระดบั 2 ภาควิชาได้จดัสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2551โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณและเงิน
รายได ้ท าการแบ่งเป็น 9 ส่วน (8.1-03) 

ระดบั 3 ภาควิชามีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน โดยแบ่งเป็น กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนพฒันาบุคลากร
และกองทุนส ารอง โดยรายงานเป็นเงินรายได ้ประจ าปี 51 (8.1-03) และมีระบบบญัชี 3 มิติ 
(8.1-04) ท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปวเิคราะห์พิจารณาทางการเงินได้ 

ระดบั 4 ภาควชิามีการประชุมแจกแจงรายละเอียดการใชเ้งินของแต่ละแขนงต่อกรรมการภาควิชา 
ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกรรมการภาควชิา 
 (8.1-05) 

ระดบั 5 ภาควชิามีการสรุปการใชเ้งินในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้น
การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย (8.1-06) 

ระดบั 6 ภาควชิามีหน่วยงานคลงัและพสัดุ ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท า
หนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ/กฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด (8.1-07)  

ระดบั 7 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลสรุป
งบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี 2551 เป็นแผนงานบริหารการศึกษา แผนงานจดัการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคมจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ  (8.1-08, 8.1-09) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ระดบั      7            7         3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  เป็นไปตามเป้าหมาย     
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

- 
จุดทีค่วรพฒันา : 

- 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

เอกสารหมายเลข 8.1–01  บันทึกข้อความ เร่ือง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2551 

เอกสารหมายเลข 8.1–02  บนัทึกขอ้ความ เร่ือง การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2551 
เอกสารหมายเลข 8.1–03  รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควชิา 1/2550 
เอกสารหมายเลข 8.1–04 ระบบบญัชี 3 มิติ 
เอกสารหมายเลข 8.1–05 บนัทึกขอ้ความขอเชิญประชุมคร้ังท่ี 3/2550 
เอกสารหมายเลข 8.1–06 บนัทึกขอ้ความขอส่งเอกสารขอกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีของเงินรายได้ ปี 2550 

กองทุนเพื่อการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 8.1-07 การแบ่งงานในงานคลงัและพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2551 
เอกสารหมายเลข 8.1-08 บนัทึกขอรายงานการใชเ้งินรายไดปี้งบประมาณ 2551 
เอกสารหมายเลข 8.1-09 ขออนุมติัซ่อมโปรเจคเตอร์ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.2 มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกนั 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั    4    ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของหน่วยงาน   8.2-01 
2.  มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของหน่วยงาน   8.2-02, 

8.2-03 
3.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในสถาบนั   8.2-04, 

8.2-05 
4.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบนั   8.2-06 
5.  มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงาน 
     อ่ืน 

  8.2-05 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 วทิยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของวทิยาลยั (8.2-

01) 
ระดบั 2 ภาควชิามีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของหน่วยงาน โดยสอบถาม

จากแบบประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพ ในตอนท่ี 2 หวัขอ้ยอ่ย 2.3 ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก สุขภาพ พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ (8.2-02, 8-
2.03) 

ระดบั 3 ภาควชิาไดเ้ชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจากต่างคณะและต่างสถาบนัเพื่อเป็นอาจารยพ์ิเศษวชิา
ท่ีเฉพาะทางขั้นสูง และมีการยมืครุภณัฑส์โคประหวา่งภาควชิากบัโรงเรียนเตรียมวิศวะ
(8.2-04, 8.2-05) 

ระดบั 4 อาจารยส์มชาย สาลีขาวไดมี้โครงการท างานวิจยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยได้
มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งมหาลยัทั้งสอง อีกทั้งอาจารยใ์นภาควชิายงัมีการท างาน
วจิยัโครงการIRPUS ท่ีเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งภาควชิากบัภาคอุตสาหกรรม(8.2-06) 

ระดบั 5 มีการยมืครุภณัฑส์โคประหวา่งภาควชิากบัโรงเรียนเตรียมวศิวะฯ มีการขอความร่วมมือใน
การประหยดัการใชโ้ทรศพัทแ์ละการประหยดัพลงังาน(8.2-05, 07, 08) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 

มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
ร่วมกนั 

ระดบั     4            5         3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :   สูงกวา่เป้าหมาย 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

 ภาควิชาไดรั้บความร่วมมือจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อมาช่วยสอนวิชาเฉพาะทาง และมีการท างานวิจยั
ร่วมกบัมหาลยัอ่ืน รวมถึงการท างานวจิยัโครงการIRPUS ท่ีเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งภาควชิากบัภาคอุตสาหกรรม 
จุดทีค่วรพฒันา : 
   - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
  - 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 8.2–01 ค าสั่งวทิยาลยัเร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากร

ของ วทอ. 
 เอกสารหมายเลข 8.2–02  แบบประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 เอกสารหมายเลข 8.2–03  สรุปแบบประเมินตามองคป์ระกอบปีการศึกษา 2550 
 เอกสารหมายเลข 8.2–04 บนัทึกขอ้ความขอเชิญอาจารยพ์ิเศษ 
 เอกสารหมายเลข 8.2–05 บนัทึกขอ้ความยมืครุภณัฑส์โคประหวา่งภาควชิากบัโรงเรียนเตรียมวศิวะฯ 
 เอกสารหมายเลข 8.2–06   ขอ้เสนอโครงการท างานวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 8.2–07   บนัทึกขอ้ความขอความร่วมมือในการประหยดัการใชโ้ทรศพัท ์
 เอกสารหมายเลข 8.2–08   บนัทึกขอ้ความขอความร่วมมือในการประหยดัพลงังาน 
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องค์ประกอบที ่9 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบั    
     การพฒันาหน่วยงาน 

  
9.1-01,02 

2.  มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจาก 
     คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายใตก้าร 
     มีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

  
9.1-03 

3.  มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
     การอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการ      
     ประเมินคุณภาพภายนอก 

  
9.1-04 

4.  มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ  
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า           

  
9.1-05 

5.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน   9.1-06 
6.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ 
     การศึกษา และใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควชิา/ฝ่าย คณะ และสถาบนั 

  - 

7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
     ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 4 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 ภาควชิามีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา (9.1-01, 02) 
ระดบั 2 ภาควชิามีการก าหนดนโยบาย และใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ จากการเป็น

ตวัแทนในคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการภาควชิาฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา (9.1-03) 

ระดบั 3 ทุกๆภาควชิาและฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์
คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยจะมีการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (9.1-04) 

ระดบั 4 มีการจดัท ารายงานและสรุปการประเมินตนเองตามรายการองคป์ระกอบ ตามท่ีฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลย ีให้มีการด าเนินงานท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า (9.1-05) 

ระดบั 5 ภาควชิามีการน าผลการประเมินคุณภาพ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัภาควชิา SAR 2550 (9.1-06) มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานจากสรุปความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน การปรับปรุงส่วนใหญ่จะเป็นเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง  

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได้ 

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั 5 5 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  เป็นไปตามเป้าหมาย    
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควิชามีเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรท่ีท าตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดไว้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 ขอ้มูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ควรจดัใหอ้าจารยใ์นภาควิชา ช่วยกนัรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบและเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองมากยิง่ข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ควรหาวธีิให้บุคลากรในภาควชิา เขา้ใจวา่ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ตอ้งช่วยกนัควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจ า 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 9.1–01  ค าสั่ง เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา

ของวทิยาลยั 
 เอกสารหมายเลข 9.1–02  ค าสั่ง เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา

ของภาควชิา 
 เอกสารหมายเลข 9.1–03    เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกนั

คุณภาพการศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 9.1–04   เอกสารประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ของ

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 เอกสารหมายเลข 9.1–05   เอกสาร ตารางสรุปการประเมินตนเองตามรายองคป์ระกอบ 
 เอกสารหมายเลข 9.1–06   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควชิา SAR 2550 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.2 มีระบบและกลไกใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ   
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา   9.2-01 
2.  มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บั    
     กิจกรรมนกัศึกษา 

  
9.2-02 

3.  มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
     หน่วยงาน 

  
9.2-03 

4.  นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรม 
     หรือโครงการนกัศึกษา 

  
9.2-04 

5.  นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในหน่วยงานและระหวา่ง 
     หน่วยงาน 

  
9.2-05 

6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษา 
     ด าเนินการและในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของ  
     หน่วยงาน 

  
9.2-06 

7.  มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการ 
     ด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  - 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 4-5 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมีระบบสารสนเทศ Website ใหค้วามรู้และทกัษะการประกนั

คุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา (9.2-01) 
ระดบั 2 วิทยาลัยมีการตั้ งคณะท างานด้านการอบรมสร้างเครือข่ายนักศึกษา โดยส่งอาจารย ์

เจา้หน้าท่ี และ นักศึกษาในการประชุมช้ีแจงการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
เก่ียวกบัระบบประเมินผลการสอนทาง Website วทิยาลยั(9.2-02) 

ระดบั 3 วทิยาลยัฯและภาควชิามีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน เช่น จดัท าโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมดว้ย มีการส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาเพื่อน าความตอ้งการของ
นกัศึกษามาปรับใชใ้นการเรียนการสอน และการพฒันาภาควชิา  

ระดบั 4 นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมของนกัศึกษา 
เช่น การประชุมเชียร์และการจดังานรับนอ้งใหม่ ปีการศึกษา 2551 การสนบัสนุนการเขา้
ร่วมชมรมนกัคิดนกัสร้างสรรคใ์นการท าหุ่นยนตก์ูภ้ยั เพื่อเป็นการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ระดบั 5 นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
การสร้างเครือข่ายผูน้ านิสิตนกัศึกษาและก าหนดปฏิญญาร่วมในการจดักิจกรรมรับนอ้ง
ใหม่(9.2-05) 

ระดบั 6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพ ในกิจกรรมท่ีนักศึกษาด าเนินการและใน
ส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน ไดแ้ก่ การประเมินผลการ
สอน การตอบแบบส ารวจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีภาควชิาจดัข้ึน 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได้ 

มีระบบและกลไกใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการ
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

ระดบั 4 6 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  สูงกวา่เป้าหมาย   
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควิชามีระบบและกลไกให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมีกลไกให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เช่น จดัท าโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 
5 ส โดยให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วย โดยจดัเก็บท าความสะอาดโรงฝึกงาน และห้องเรียน การ
สนบัสนุนการเขา้ร่วมชมรมนกัคิดนกัสร้างสรรคใ์นการท าหุ่นยนตก์ูภ้ยั เพื่อเป็นการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 นกัศึกษาไม่สนใจงานประกนัคุณภาพการศึกษา จะรู้จกังานเม่ือวทิยาลยั ก าหนดใหน้กัศึกษาท าการประเมิน
ผูส้อนทุกรายวิชา ส่วนความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา นั้นจะมีระบบได ้ต่อเม่ือก าหนดกิ
กรรมใหน้กัศึกษา หรือช้ีแจงกิจกรรมอะไรบา้งท่ีถือวา่ใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่นกัศึกษา 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 ภาควิชาควรมีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการให้ความรู้และกลไกการ  ด าเนินงานประกนั
คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจริงๆ 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 9.2–01 เวบ็ไซดง์านประกนัคุณภาพการศึกษา(http://ma-qa.kmutnb.ac.th/) 
 เอกสารหมายเลข 9.2–02  เอกสารการแต่งตั้งคณะท างานดา้นการอบรมสร้างเครือข่ายนกัศึกษา  
 เอกสารหมายเลข 9.2–03  บนัทึกขอ้ความเรียนเชิญร่วมพิธีโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส 
 เอกสารหมายเลข 9.2–04  ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ เร่ือง การประชุม

เชียร์และการจดังานรับนอ้งใหม่ ปีการศึกษา 2551 
 อกสารหมายเลข 9.2–05  คู่มือการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 9.2–06  ตวัอยา่งประเมินผลการสอน 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.3 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต  
  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี หมายเลข
เอกสาร 

1.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
     ระดบัภาควชิาและหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

  
9.3-01 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ    
     พฒันาการของหน่วยงาน 

  
9.3-02 

3.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ี       
     เก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด 

  
9.3-03 

4.  มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     อยา่งต่อเน่ือง 

  
9.3-04 

5.  มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท า  
     แนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน   

  
- 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
ระดบั 1 มีจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัภาควชิารอบปีการศึกษา 2551 โดยด าเนินการตาม

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควชิา (9.3-01) 
ระดบั 2 ภาควชิามีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของหน่วยงานตามมาตรฐานของสกอ. (9.3-02) 
ระดบั 3 มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อวิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งตามเวลาท่ีก าหนด (9.3-03) 
ระดบั 4 มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา เช่น ร้อยละของ

วุฒิอาจารย์ของปี 2550 เม่ือเทียบกับปี 2551  มีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึน จ านวนร้อยละของ
ผลงานวจิยัของปี 2550 เม่ือเทียบกบัปี 2551  มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วย
วดั 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดบั 4 4 3 

 
การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมาย :  เป็นไปตามเป้าหมาย    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 ภาควชิามีการประชุมอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และมีการน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของภาควชิา 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
 การพฒันาดา้นประกนัคุณภาพของภาควิชา ตอ้งมีการปรับตวัตามกฎเกณฑ์ท่ีวิทยาลยัปรับระดบัของ   ตวั
บ่งช้ีใหเ้พิ่มข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 การพฒันาของภาควชิาในทุกๆ ดา้นเพื่อเป็นการยกระดบัตนเอง ใหมี้ผลประเมินคุณภาพของภาควชิาท่ีดี
ยิง่ข้ึนไป 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
 เอกสารหมายเลข 9.3–01  บนัทึกข้อความ เร่ือง จดัท ารายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา รอบปี

การศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 9.3–02 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 เอกสารหมายเลข 9.3–03 รายงานการประเมินตนเองระดบัภาควชิาประจ าปี 2550 
 เอกสารหมายเลข 9.3–04   เอกสาร ตารางสรุปการประเมินตนเองในระดบัภาควชิา SAR 2550 
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