รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบปี การศึกษา ๒๕๕๒
(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

คานา
ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักดีวา่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นกลไกส าคัญ อย่างหนึ่ งในการจัดการและบริ หารการศึ กษา อันจะท าให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์และปรั ช ญาของ
ภาควิชาและมหาวิทยาลัย ภาควิชาจึงจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา ๒๕๕๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยรวบรวมข้อมูลและผลการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
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พัฒนามาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป

(ผศ.ศิริวฒั น์ หงษ์ทอง)
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบื้องต้ น
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ที่ต้ ัง อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 42, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กทม.

ประวัติความเป็ นมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็ นหน่ วยงานเทียบเท่าคณะวิชาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ แรกก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรั ฐเยอรมันในปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็ น “โรงเรี ยนเทคนิ คพระนครเหนื อ” (เทคนิ คไทย-เยอรมัน) เพื่ อผลิ ต
ช่ างฝี มื อระบบเยอรมันที่ มุ่ งเน้นการปฏิ บ ตั ิ และประสบการณ์ จริ งในโรงงานให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยจัดการศึกษา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) 4 สาขาวิชา
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรี ยนเทคนิ คพระนครเหนื อได้เปลี่ยนสภาพเป็ น “วิทยาลัยเทคนิ คพระนครเหนือ” จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ป.วส.) รวม 8 สาขาวิชา
ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิ คพระนครเหนื อ วิทยาลัยเทคนิ คธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้
รวมกันจัดตั้งเป็ นสถาบันระดับอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ” ประกอบด้วย 3 วิท ยาเขต แต่ ล ะวิท ยาเขตมี นามตามสถานที่ ต้ งั ต่ อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้น
วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือจึงเปลี่ยนสภาพเป็ น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ” และ
เพื่อให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึ งเป็ นคณะแรกของสถาบันบรรลุผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิม
จึงรวมเข้าเป็ นภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีชื่อว่า “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
ปี พ.ศ 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็ น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ป.วส.) มี 25 สาขาวิชา และ
พ.ศ. 2524 วิทยาลัยได้พฒั นาหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) เป็ นหลักสู ตร “เตรี ยมวิศวกรรมศาสตร์ ”
ซึ่ งเป็ นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ 2536 เปิ ดสอนหลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณั ฑิต (ต่อเนื่อง 2-3 ปี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะทาง 7 สาขาวิชา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั วิทยาลัยจัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ป.วช) หรื อ หลัก สู ต รเตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร์ มี 3 สาขา ได้แ ก่
เครื่ องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธา
2. ระดับปริ ญญาตรี รวมทั้งสิ้ น 20 หลักสู ตร ได้แก่
2.1 หลักสู ตร 4 ปี รวม 14 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 11 สาขาวิชา
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต (ศบ.) 2 สาขาวิชา และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา
2.2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง (2-3 ปี ) อุตสาหกรรมศาสตร์บณั ฑิต (อส.บ) 6 หลักสู ตร
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ปรัชญา
ผลิตวิศวกรเฉพาะทาง และนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม แบบพึ่งตนเองที่ยงั่ ยืน

ปณิธาน
มุ่งมัน่ สร้าง และพัฒนากาลังคนทางวิศวกรรมเฉพาะทาง และนักเทคโนโลยี ที่มีศกั ยภาพ คุณภาพ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี มีนวัตกรรมเด่น เน้นสู่ สากล

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตผูส้ ร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวศิ วกรรมเฉพาะทาง และศิลปอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ มีคุณภาพคู่คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู ้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
และสร้างสังคม
2. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ สร้างและพัฒนาเครื อข่ายด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การทางวิชาการ
ในระดับเตรี ยมวิศวกรรมศาสตร์ และระดับปริ ญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ
และผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเฉพาะทางและศิลปอุตสาหกรรม ในรู ปพหุ ภาคีกบั ภาคธุ รกิจอุตสาหกรรม
3. จัดการศึกษาและให้บริ การทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางและศิลปอุตสาหกรรม
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน แก่หน่ วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนแบบครบวงจร โดยใช้เป้ าหมายและความ
ต้องการของสังคมเป็ นตัวกาหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อการศึกษาตลอดชีวติ และเพื่อชีวิตจริ ง
4. สร้างเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดี เพื่อประชาคมในสังคมและองค์กร
5. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทยให้ปรากฏแก่ประชาคมในชาติและ
ประชาคมโลก
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ข้ อมูลเบื้องต้ นภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทีต่ ้งั อาคาร 62 และ 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติความเป็ นมา
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โรงเรี ยนเทคนิคพระนครเหนือได้ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2505 ได้เริ่ มเปิ ดสอนสาขาวิชาช่างวิทยุและอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นรุ่ นแรกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ได้ยกระดับจากโรงเรี ยนเป็ นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ในปี พ.ศ. 2509 มีการเปิ ดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ในสาขาวิชาช่างวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์
และมาเปลี่ยนชื่อเป็ นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ในปี พ.ศ. 2514 ได้ปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัย เป็ นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทาให้การจัดส่ วนราชการแบ่งเป็ นคณะวิชาและได้จดั แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มาสังกัดภาควิชา
ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งโครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อยูใ่ นสังกัด
ในปี พ.ศ. 2545 มีการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาวิขาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสู ตร 4 ปี
ในปี พ.ศ. 2547 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็ น โครงการภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็ นภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ มี หน้าที่ ผลิ ตบัณฑิ ตเพื่ อสนองความต้องการของสังคม ทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และสนองตอบตามวัตถุประสงค์ของภาควิชา

4
ปรัชญา
ผลิตวิศวกรด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างยัง่ ยืน
ปณิธาน
มุ่งมัน่ สร้างและพัฒนาวิศวกรด้านเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพและคุณธรรมสู่ ภาคอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์
บริ การวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พัฒนางานวิจยั
พันธกิจ
1. ผลิตวิศวกรผูส้ ร้างเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่มี
ความรู ้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ เพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู ้เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างสังคม
2. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ และคุ ณภาพผลผลิ ตด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม ในรู ปความร่ ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี ก ั บ
ภาคอุตสาหกรรม
3. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยใช้
เป้ าหมายและความต้องการของสังคมเป็ นตัวกาหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการศึกษาตลอด
ชีวติ และเพื่อชีวติ จริ ง
4. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและสร้างงานวิจยั ที่มีคุณค่าด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถชี้นาสังคม และเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
5. สร้ างและพัฒนาเครื อข่ ายด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ ก ารวิชาการ ในรู ป พหุ ภาคี ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
6. ให้บ ริ ก ารทางเทคโนโลยีวิศ วกรรมอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และเทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อุตสาหกรรม ที่ มี
ประสิ ทธิภาพได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
7. สร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดีเพื่อประชาคมในภาควิชา
8. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซ่ ึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ให้ปรากฏแก่ประชาคมในชาติ
และประชาคมโลก

5
วัตถุประสงค์ ของภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1. เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ ก ส์ ให้มี
ความรู ้ ความสามารถในการผลิต ติดตั้ง และบารุ งรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และสาขาเทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้มี
ความรู ้ ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน
4. เพื่ อให้บ ริ การทางด้านวิชาการแก่ หน่ วยงานอื่ น ๆ และผูป้ ระกอบการที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐบาลและ
เอกชน
5. เพื่อทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดารงอยูต่ ลอดไป
โครงสร้ างองค์ กรของภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานภาควิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

................
แขนงวิชา
เครื่ องมือวัดและควบคุม

แขนงวิชาโทรคมนาคม

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

6
โครงสร้ างการบริหารของภาควิชา

คณะกรรมการภาควิชา

หัวหน้ าภาควิชา
ผศ.ศิริวฒั น์ หงษ์ทอง

คณะอนุกรรมการวิชาการ /
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองหัวหน้ าภาควิชาด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
นายสมชาย สาลีขาว

สานักงานภาควิชา
น.ส. กษมา พุม่ ศิริ

หัวหน้ าแขนงวิชาโทรคมนาคม
ผศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร

หัวหน้ าแขนงวิชาเครื่ องมือวัด
และควบคุม
ผศ.สมานมิตร อยูส่ ุ ขสวัสดิ์

หัวหน้ าแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ผศ.ศิริพร เฮงเกียรติศกั ดิ์

7
หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
หลักสู ตร

ชื่ อย่อ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
(สาขาวิชา)

EIT
ETT
ECT

1
1
1

ENET

1

1. ระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง (2-3ปี ) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาเครื่ องมือวัดและควบคุม
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาโทรคมนาคม
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
3. ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์

บุคลากร
ประเภท

รวม

วุฒิการศึกษา (คน)

ตาแหน่ งวิชาการ (คน)

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ากว่ าป.ตรี

อาจารย์

ผศ.

รศ.

1
13
14*

1
7
8

1
3
4

-

-

สายวิชาการ (อาจารย์ )
- ข้าราชการ (สาย ก)
- พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

3
23
26

1
2
3

2
19*
21

2
2

1
4
5

-

-

1
2
3

-

สายสนับสนุนวิชาการ
- ข้าราชการสาย ข, ค
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานพิเศษ

2
รวม
2
หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 5 คน, ปฏิบตั ิงานไม่ครบ 6 เดือน 2 คน (ข้อมูล พ.ค.53)

8
นักศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง (2 - 3ปี )
ปริ ญญาตรี 4 ปี
รวม

จานวน (คน)
1092
129
1221

ปี งบประมาณ 2551
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
รวม

จานวนเงิน (บาท)
1,203,580
4,806,500
6,010,080

งบประมาณ

อาคารสถานที่
อาคาร / ห้ อง
1. ห้องปฏิบตั ิการและประลอง อาคาร 62
2. ห้องสอบเทียบเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า

จานวน
19
1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ มีระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายใน คือ การจัดทา
รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่สถาบันกาหนดเป็ น
กรอบในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชา เพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายใน
ส่ วนกลไก มีรองหัวหน้าภาควิชาด้านประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของภาควิช า และมี ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ ายวิช าการและประกัน คุ ณ ภาพเป็ นคณะท างาน โดยมี ก ารประชุ ม เพื่ อ
ตรวจสอบการออกข้อสอบ ประเมินผลการศึกษาในแต่รายวิชา ปรับปรุ งหลักสู ตร ประเมินผลงานของอาจารย์ อัน
ก่อให้เกิดการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคการศึกษา

9
สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี ทีผ่ ่านมา
ปี การศึกษา 2551 หน่วยงานได้คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ เฉลี่ยจาก 9 องค์ประกอบ 3 ระดับ ได้เท่ากับ
1.92 และได้รับข้อเสนอแนะและได้จดั ทาแผนรองรับข้อเสนอแนะดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การอ้างอิงเอกสารและหลักฐานบางส่ วนไม่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีการพัฒนาการทา SAR มากขึ้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ยังมีความสับสนเป็ นประเมินความพึงพอใจ
ภาควิชายังสับสนและไม่เข้าใจความหมายของกิจกรรมในตัวบ่งชี้ต่างๆ
โดยรวมตัวบ่งชี้ยงั ขาดเอกสารที่ชดั เจน
ในการคานวณบางครั้งยังมีขอ้ ผิดพลาดอยูบ่ า้ ง ควรมีการตรวจสอบให้ดีก่อน
ควรจัดทาเอกสารเกี่ยวกับระบบและกลไก ให้เป็ นรู ปธรรม
ในแผนกิจกรรมต่างๆ ควรกาหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นด้วย
เอกสารด้านงบประมาณการเงิน ผิดปี งบประมาณ

องค์ประกอบที่ 1 / 10

องค์ ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
การคิดร้อยละตัวบ่งชี้ : คานวณมาจาก
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณที่บรรลุเป้ าหมาย
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณทั้งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89



100

คะแนน 3
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ภาควิชามีการทาแผนปฏิบตั ิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
ด้านเสริ มสร้างศักยภาพการให้บริ การวิชาการตาม
มาตรฐานสากลสู่ สังคม
ด้านทานุบารุ งศิลปและวัฒนธรรม
รวม

เป้ าประสงค์
4
3
6
3

บรรลุเป้ าประสงค์
4
3
5
3

2
18

2
17

แผนปฏิบตั ิงาน 5 ด้าน ทาสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย 17 เป้าประสงค์คิดเป็ น 94.44 %
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบตั ิงานที่กาหนด
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

80

94.44

คะแนนทีไ่ ด้

3
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.2-01 รายงานการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2552
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องค์ ประกอบที่ 2
การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร
2. มีการกาหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื่ อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสู ตรประจาปี การศึกษา เช่น
ร้อยละของหลักสู ตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความ
จากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสู ตรประจาปี การศึกษา
ไปปรับปรุ งหลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบ และกลไกการบริ หาร
หลักสู ตร
6. หลักสู ตรที่เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่ อง
และมีการประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก)
และปริ ญญาเอก) ที่เปิ ดสอนมีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
หลักสู ตรทั้งหมด

มี





ไม่ มี หมายเลขเอกสาร
2.1- 01, 02
2.1- 03, 04
2.1- 01, 05, 06



2.1- 07, 08



2.1- 09,10



2.1- 11



เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 5-6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
งานหลักสู ตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริ การการศึกษา เป็ นหน่ วยงานที่ มีการสนับสนุ นการ
ดาเนิ นการ มีระเบียบขั้นตอนในการเปิ ด ปิ ดหลักสู ตร และมีการแจ้งจานวนหลักสู ตรที่เปิ ดรับ
นักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา (2.1- 01, 02)
ระดับ 2
หลักสู ตรของภาควิชามีการกาหนดจานวนนักศึกษาทุกหลักสู ตร และมีเกณฑ์การรับนักศึกษา
ตามหลักสู ตรของภาควิชาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ (2.1- 03, 04)
ระดับ 3
งานหลัก สู ตรและพัฒ นาคณาจารย์ กองบริ ก ารการศึ ก ษา มี ก ารก าหนด ระเบี ยบ ขั้น ตอน วิธี
ปฏิบตั ิ ในการเปิ ดหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งภาควิชายังได้มี
การสัมมนาในหัวข้อ “ การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิ ศ ” เพื่อกาหนด
แนวทางการจัดทาและปรับปรุ งหลักสู ตรของภาควิชา(2.1- 01, 2.1- 05, 2.1-06)
ระดับ 4
มหาวิทยาลัยมีการสารวจเกี่ ยวกับเรื่ องการติดตามผลบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิ กส์ , วิทยาลัยมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนิ นการทุกหลักสู ตรประจาปี การศึกษา เช่น ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขาจากแบบสอบถาม และภาควิชายังมีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนิ นงานหลัก สู ตรประจาปี การศึ กษา 2552 ภาควิชายังมี คณะอนุ ก รรมการฝ่ ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลทางการประกันคุณภาพการศึกษา(2.1- 07, 08)
ระดับ 5
มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสู ตรประจาปี การศึกษา มาดาเนินการปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้เหมาะกับนักศึกษาในสาขานั้นๆ และเป็ นการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมทั้งพิจารณา
ถึงรายวิชาที่ขอรับรองหลักสู ตรจากสภาวิศวกร (2.1- 09, 10)
ระดับ 6
หลักสู ตรของภาควิชาที่เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรมีการประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี 2551(2.1- 11)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ระดับ

6

6

คะแนนทีไ่ ด้

2

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : เป็ นไปตามเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
 ภาควิชาจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “ การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศ ”
 ภาควิชามีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 มีการติดตามผลและสารวจการมีงานทาของบัณฑิต
 ภาควิชามีการประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษาและมีการประเมินผลการสอนของผูส้ อน
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จุดทีค่ วรพัฒนา :
 เตรี ยมการเปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
 จัดเตรี ยมแผนการเปิ ดหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
รองรับการเปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา

และสนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกเพื่อ

รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 2.1–01 หน้าเว็บไซด์ งานหลักสู ตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริ การการศึกษา และ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานจัดทาหลักสู ตร หรื อ ปรับปรุ งหลักสู ตร จากกองบริ การการศึกษา
 เอกสารหมายเลข 2.1–02 บันทึกข้อความแจ้งจานวนหลักสู ตรที่เปิ ดรับนักศึกษา
 เอกสารหมายเลข 2.1–03 หลักสู ตร อสบ.และ วศ.บ.ของภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 2.1–04 คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจาปี 2552
 เอกสารหมายเลข 2.1–05 ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทาหลักสู ตรใหม่/หลักสู ตรปรับปรุ งระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต
 เอกสารหมายเลข 2.1–06 เอกสารเกี่ยวกับการสัมมนาประจาปี 2552 ของภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 2.1–07 ผลสารวจเรื่ องการติดตามผลของบัณฑิต
 เอกสารหมายเลข 2.1–08 คาสั่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 เอกสารหมายเลข 2.1–09 บันทึกข้อความ ขอปรับหลักสู ตรของภาควิชา และเอกสารขอปรับ
หลักสู ตร
 เอกสารหมายเลข 2.1–10 รายวิชาที่ขอรับรองหลักสู ตรจากสภาวิศวกร
 เอกสารหมายเลข 2.1–11 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี 2551
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีกลไกให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญทุกหลักสู ตร
3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ที่จะสนองตอบ
ต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้
ผูเ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและ
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องทุก
หลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 5-6 ข้อแรก

มี



ไม่ มี หมายเลขเอกสาร
2.2 – 01, 02



2.2 – 03, 04, 05



2.2 – 06, 07



2.2 – 08



2.2 – 09, 10



2.2 – 11



2.2 – 12

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
ระดับ 6

ระดับ 7

การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ภาควิช ามี ก ารประชุ ม อนุ ก รรมการฝ่ ายวิช าการและประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแต่ละหลักสู ตร และมีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้ น อี กทั้งวิทยาลัยยังมี โครงการอบรมให้แก่ บุคคลากร ด้านการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน (2.2- 01, 02)
มี ก ารดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ เหมาะกับ นัก ศึ ก ษาในสาขานั้น ๆ และมี ก ารปรับ ปรุ ง
หลักสู ตรให้มีการเรี ยนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบตั ิและการศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาให้สอดคล้องกัน
ตามแผนดาเนินการประจาปี 2548 – 2552 (2.2- 03, 04, 05)
อาจารย์ผสู ้ อนในภาควิชามีการพัฒนาสื่ อการสอน เช่น มีระบบ E-Learning รองรับการเรี ยนการ
สอนของนักศึกษาและอารย์ อีกทั้งยังมีจดั ทาเอกสารประกอบการเรี ยน, presentation slides เพื่อ
ใช้ในการเรี ยนการสอน ภาควิชายังมีการให้เบิกยืมเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้
เครื่ องฉาย
โปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน (2.2- 06, 07)
ภาควิชามีการให้บริ การเปิ ดห้องประลองให้ นศ.ทาการศึกษาด้วยตัวเอง นอกเวลาเรี ยนพร้อมทั้ง
มีวศิ วกรเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา อีกทั้งภาควิชายังมีการสนับสนุนให้ชมรมนักศึกษาออกแบบสร้าง
หุ่นยนต์กภู้ ยั และมีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีการเรี ยนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบตั ิและการศึกษาด้วย
ตนเองนอกเวลา(2.2- 04, 08)
วิทยาลัยมีการกาหนดนโยบาย ให้มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนตอนปลายภาคการศึกษา
อย่างเป็ นระบบและครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนทุกหลักสู ตร (2.2- 09, 10)
ภาควิชามีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร โดยมีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริ การที่ได้รับ
(2.2- 11)
ภาควิชามีการประชุมอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในวาระเรื่ องของ
การปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนในวิชาต่างๆ
และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถ
แข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้(2.2- 12)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ระดับ

6

7

คะแนนทีไ่ ด้

3
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
 ภาควิชามีการประชุมกรรมการวิชาการของภาควิชาเกี่ยวกับหลักสู ตร
 ภาควิชามีการให้บริ การเปิ ดห้องประลองให้ น.ศ.ทาการศึกษาด้วยตัวเอง นอกเวลาเรี ยน
 ภาควิชามีการสนับสนุนให้ชมรมนักศึกษาออกแบบสร้างหุ่นยนต์กภู้ ยั
 ภาควิชามีหลักสู ตรให้มีการเรี ยนทฤษฏีภาคปฏิบตั ิและการศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาให้สอดคล้อง
จุดทีค่ วรพัฒนา :
 การนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
 ควรมีการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น ครอบคลุมทุกวิชา
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 2.2–02 คาสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าอบรมเรื่ อง “การพัฒนาการเรี ยนการสอน”
 เอกสารหมายเลข 2.2–03 เอกสารขอปรับหลักสู ตร(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–10)
 เอกสารหมายเลข 2.2–04 หลักสู ตร อสบ. และ วศบ. (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–03)
 เอกสารหมายเลข 2.2–05 แผนการดาเนินการและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี 2552
 เอกสารหมายเลข 2.2–06 ระบบ E-Learning และ Presentation slides วิชา 355331
 เอกสารหมายเลข 2.2–07 เอกสารเบิกยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
 เอกสารหมายเลข 2.2–08 ห้องประลอง 62-512 และห้องชมรมนักคิด-นักสร้างสรรค์ และโครงการเข้า
ร่ วมการแข่งขัน Rescue Robot
 เอกสารหมายเลข 2.2–09 ประกาศให้นกั ศึกษาเข้าประเมินผูส้ อนจากเว็บของวิทยาลัย
 เอกสารหมายเลข 2.2–10 สรุ ปผลการประเมินผูส้ อน
 เอกสารหมายเลข 2.2–11 แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริ การที่ได้รับ
 เอกสารหมายเลข 2.2–12 เอกสารประกอบการประชุมอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ่ งบุคคล
องค์กร และชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกที่กาหนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่นาไปใช้
ในการปฏิบตั ิได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วม
ทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทั้งมีกาหนด และไม่กาหนด
ในหลักสู ตรโดยความร่ วมมือกับองค์กรหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร

มี



ไม่ มี หมายเลขเอกสาร
2.3 – 01, 02



2.3 – 03, 04



2.3 – 05, 06



2.3 – 07



2.3 – 07, 08

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 5

การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
หลักสู ตรของภาควิชามีระบบและกลไกที่กาหนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสู ตรต่างๆ เช่น
การขอรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.) โดยจะมีผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบและเยีย่ มชม
ภาควิชาเพื่อพิจารณาหลักสู ตรที่ยนื่ ขอ
อีกทั้งภาควิชาได้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาอภิปรายและสัมมนา
ทางวิชาการเรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศ” (2.3- 01, 02)
ภาควิชามีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่นาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิได้จริ ง โดยดาเนินการส่ งนักศึกษาไปฝึ กงานในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศ
(2.3- 03, 04)
ภาควิชามีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทั้งที่มีกาหนดในหลักสู ตร คือ การฝึ กงานภาค
ฤดูร้อนของนักศึกษา และไม่กาหนดในหลักสู ตร เช่น มีการวิจยั ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา
ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรมในโครงการ IRPUS (2.3- 05, 06)
ภาควิชามีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลกิ จกรรมการเรี ยนการสอน คือ การประเมินผล
การฝึ กงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา (2.3- 07)
จากผลประเมินการฝึ กงานภาคฤดูร้อน มีสถานประกอบการบางแห่งได้ให้ขอ้ เสนอแนะให้เพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึ กงานมากขึ้น จึงได้มีการปรับหลักสู ตรเพื่อเพิม่ ระยะเวลาการฝึ กงานของ น.ศ.
จาก 240 ชัว่ โมงเป็ น 360 ชัว่ โมง อีกทั้งยังมีการนาผลประเมินการอบรมมาทาการปรับปรุ งเนื้ อหา
รู ปแบบ หรื อ วิธีการให้เหมาะสมต่อไปในการอบรมครั้งต่อไป (2.3- 07, 08)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ระดับ

4

5

คะแนนทีไ่ ด้

3
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
 ภาควิชาได้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ
เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศ”
 ภาควิชามีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้
จริ ง โดยดาเนินการส่ งนักศึกษาไปฝึ กงานในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศ
 มีการวิจยั ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรมโครงการ IRPUS
จุดทีค่ วรพัฒนา :
 ควรมีการสร้ างความร่ วมมือระหว่างภาควิชากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโครงการหรื อกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
 ทาการสารวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลในการดาเนินการต่อไป
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 2.3–01 เอกสาร เรื่ อง การพิจารณาหลักสู ตรและเยีย่ มชมของผูท้ รงคุณวุฒิจากสภา
วิศวกร
 เอกสารหมายเลข 2.3–02 หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิเข้าร่ วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง “การพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศ”
 เอกสารหมายเลข 2.3–03 เอกสารส่ งตัวนักศึกษาเข้าฝึ กงานในสถานประกอบการในประเทศ
 เอกสารหมายเลข 2.3–04 เอกสารส่ งตัวนักศึกษาเข้าฝึ กงานในสถานประกอบการต่างประเทศ
 เอกสารหมายเลข 2.3–05 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–03)
 อกสารหมายเลข 2.3–06 เอกสารเสนอโครงการวิจยั ร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(IRPUS)
 เอกสารหมายเลข 2.3–07 แบบประเมินผลการเข้าฝึ กงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา
 เอกสารหมายเลข 2.3–08 เอกสารขอปรับหลักสู ตรเพื่อเพิ่มระยะเวลาการฝึ กงานของ น.ศ.
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดร้อยละของตัวบ่งชี้ : คานวณมาจาก
จานวน FTES ต่ออาจารย์ประจา – เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย



100

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
+10 % หรื อ  - 10 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
6-9.99 % และ - 6 – (-10) %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 3
(- 5.99) – 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 จานวนของอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ งจานวน 19 คน (จานวนของอาจารย์ท้ งั ภาควิชา 26 คน โดยลาศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาเอก 5 คน, ปฏิบตั ิงานไม่ครบ 6 เดือน 2 คนไม่นามาคานวณ)
 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ทุกหลักสู ตรจานวน 722.81 คน (ข้อมูลจากงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)
 เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย เท่ากับ 20
จานวน FTES ต่ออาจารย์ประจา =

722.81
 38.04
19

สัดส่ วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา = 38.04  20  18.04%

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
สัดส่ วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

หน่ วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

 10 %

18.04%

1

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : ต่ากว่าเป้ าหมาย
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
วิท ยาลัย ควรจะต้องพิ จารณาว่าจะเลิ ก การเรี ยนการสอนแบบมี คุ ณ ภาพหรื อปริ ม าณ เพราะปั จจุ บ ัน
จานวนนักศึกษามีจานวนมากเกินปริ มาณที่ห้องเรี ยน ห้องประลองจะรับได้ ทาให้นกั ศึกษาได้รับการเอาใจใส่
จากอาจารย์ผสู ้ อนได้ไม่เต็มที่
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 2.4–01 ข้อมูลจากงานประกันคุณภาพ เรื่ อง จานวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)
 เอกสารหมายเลข 2.4–02 รายชื่อบุคลากรของภาควิชา

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
อาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า

ปริ ญญาโท
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ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าต่อ

การคิดสัดส่ วนตัวบ่งชี้ : คานวณมาจาก
จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบตั ิจริ งและลาศึกษาต่อ)



100

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ
1-39 หรื อ วุฒิปริ ญญาเอกอยู่
ระหว่างร้อยละ 40-59 แต่ วฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

คะแนน 2
1. วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
40-59 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อน้อยกว่า
ร้อยละ 5 หรื อ
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 60 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่า ร้อยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 60 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อน้อยกว่า
ร้อยละ 5

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 จานวนของอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาจานวน 26 คน
 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ในภาควิชามีจานวน 2 คน คิดเป็ น

2
 100  7.69%
26

 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาโทในภาควิชามีจานวน 21 คน คิดเป็ น 21 100  80.76%
26

 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาเอกในภาควิชามีจานวน 3 คน คิดเป็ น

3
100  11.53%
26
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา

หน่ วยวัด

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

≥ป.เอกร้อยละ 8 ป.เอกร้อยละ 11.53
 ป.ตรี ร้อยละ 5 ป.ตรี ร้อยละ 7.69

คะแนนทีไ่ ด้

1

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : ต่ากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
สัดส่ วนระหว่างอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโท อยูใ่ นเกณฑ์ที่สูง
จุดทีค่ วรพัฒนา :
 ลดจานวนอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ให้มีสัดส่ วนน้อยลง
 เพิ่มอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริ ญญาเอกมีให้สัดส่ วนมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ผูบ้ ริ หารต้องมีการวางแผนอย่างจริ งจังและจริ งใจในการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการเรี ยนได้ศึกษาใน
ระดับปริ ญญาโทและเอก โดยควรจัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อและกาหนดวางแผนอย่างเป็ นรู ปธรรม
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.5–01 รายชื่อบุคลากรของภาควิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดสั ดส่ วนตัวบ่ งชี้ : คานวณมาจาก
จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ /ผศ./ รศ. /ศ. x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบตั ิจริ งและลาศึกษาต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1-44 หรื อ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ 45-69 แต่
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปน้อย
กว่าร้อยละ 30

คะแนน 2
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ 45-69 และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปเท่ากับ
หรื อมากกว่า ร้อยละ 30 หรื อ
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันมากกว่า หรื อเท่ากับร้อยละ 70 และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปน้อย
กว่าร้อยละ 30

คะแนน 3
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่า
หรื อเท่ากับร้อยละ 70 และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ.
ขึ้นไปเท่ากับหรื อมากกว่า 30

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 จานวนของอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาจานวน 26 คน
คิดเป็ น

14
100  53.84%
26

 อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 8 คน คิดเป็ น

8
100  30.76%
26

 อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 4 คน

คิดเป็ น

4
100  15.38%
26

 อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 0 คน

คิดเป็ น

0
100  0%
26

 อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ จานวน 14 คน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
เป้าหมาย
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้ หน่ วยวัด
สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่ดารง
ร้อยละ ผศ.รศ. และศ. ร้อยละ
ตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
30 หรื อ
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รศ.ขึ้นไปร้อยละ 8

ผลการดาเนินงาน

คะแนนทีไ่ ด้

ผศ. รศ.และ ศ.
รวมกัน 46.15 %
รศ.ขึ้นไป15.38%

1

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
มีบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ส่ งเสริ มให้บุคลากรทาวิจยั และ ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาตนเองและขอตาแหน่งวิชาการ
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.6–01 รายชื่อบุคลากรของภาควิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. สถาบันมีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดาเนินการกับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดาเนิ นการวางแผน ป้ องกัน หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทาผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ

มี







ไม่ มี

หมายเลขเอกสาร
2.7–01
2.7–02
2.7–03
2.7–01
2.7–01,03

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 5

การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2.7-01)
วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ จรรยาบรรณ บนเว็บไซด์เพื่อให้ บุคลากรทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2.7-02)
มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ ายจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อมีหน้าที่วเิ คราะห์และ
กาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่กากับดูแล และกระตุน้ ให้มี
จิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ (2.7-03)
ในข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะมี
บทลงโทษ ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7-01)
แนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแล,
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
(2.7-01,03)

องค์ประกอบที่ 2 / 28
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ระดับ

4

5

คะแนนทีไ่ ด้

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชี พ
ทัว่ ถึง และมีการตรวจสอบจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็ นไปตามที่กาหนด

และแจกจ่ายให้บุคลากรทราบอย่าง

จุดทีค่ วรพัฒนา :
มหาวิทยาลัยควรมีแผนการส่ งเสริ มจรรยาบรรณวิชาชีพและปรับปรุ งให้ทนั สมัย
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
มหาวิทยาลัยควรมีการประชุม อบรมบุคลากร ให้เข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการปรับปรุ ง
จรรยาบรรณให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 2.7–01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวา่ ด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552
 เอกสารหมายเลข 2.7–02 หน้าเว็บไซด์ ข่าวสาร ของวิทยาลัย
 เอกสารหมายเลข 2.7–03 คาสัง่ แต่งตั้งกรรมการฝ่ ายจรรยาบรรณบุคลากร
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ มาตรฐาน
มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
มีกลไกการบริ หารวิชาการที่จะกระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรี ยนการสอน
มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่

5. มีการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

มี



ไม่ มี หมายเลขเอกสาร
2.8 – 01,02



2.8 – 03



2.8 – 04



2.8 – 05



-

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อ 4

การดาเนินงานในแต่ ละข้ อ
มี ก ารก าหนดแนวทางการพัฒ นาอาจารย์ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การวิจยั และพัฒ นา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน อาทิ เช่ น สนับสนุ นให้บุคคลากรเข้าอบรมเรื่ องเทคนิ คการเขียน
โครงการวิจยั และการอนุมตั ิให้ทุนวิจยั โครงการ E-learning ประจาปี 2553 (2.8 – 01,02)
ภาควิชามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุน การพัฒนาด้าน
งานวิจยั ของภาควิชา (2.8 – 03)
ภาควิชามี การเผยแผ่ประกาศให้ทุ นอุ ดหนุ นจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่ น ทุนวิจยั
โครงการ E-learning ประจาปี 2553, ทุ นอุดหนุ นเพื่อส่ งเสริ มงานวิจยั ในลักษณะกลุ่มวิจยั , ทุน
สนับสนุนนักวิจยั ใหม่ (2.8 – 04)
อาจารย์โอภาส ศิริครรชิตถาวร มีการจัดทาโครงการ IRPUS เรื่ อง “ชุดฝึ กการสื่ อสารข้อมูลเพื่อ
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่ นระบบแลนด์ ” ซึ่งได้มีการจัดอบรมการใช้งานชุดฝึ กดังกล่าว
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่ได้ทาขึ้น (2.8 – 05)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ข้อ

4

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : เป็ นไปตามเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีการส่ งเสริ มให้บุคลากรทางานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา :
วิทยาลัยควรมีการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
วางแผนในการติดต่อกับแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

4

คะแนนทีไ่ ด้

2
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รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 2.8–01
 เอกสารหมายเลข 2.8–02
 เอกสารหมายเลข 2.8–03
 เอกสารหมายเลข 2.8–04
 เอกสารหมายเลข 2.8–05

คาสั่งให้บุคคลากรเข้าอบรมเรื่ อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจยั
บันทึกข้อความ “การอนุมตั ิทุนวิจยั โครงการ E-learning ประจาปี 2553”
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั ประจาภาควิชา
บันทึกข้อความ “ประกาศให้ทุนอุดหนุนจากวิทยาลัย ประจาปี 2553”
รู ปโครงการอบรมเผยแพร่ ผลงานวิจยั เรื่ อง “ชุดฝึ กการสื่ อสารข้อมูลเพื่อ
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่ นระบบแลนด์”
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59
ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 80
ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา จานวน 27 คน
 จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพแล้วภายใน 1 ปี จานวน 21 คน

คิดเป็ น

21
 77.77%
27

 จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพที่เป็ นงานเดิมอยูแ่ ล้ว จานวน 1 คน คิดเป็ น

1
 3.70%
27

 จานวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทา หรื อ ศึกษาต่อ จานวน 5 คน

5
 18.51%
27

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่ งชี้
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทา และ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

คิดเป็ น

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

85 %

77.77 %

2

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : ต่ากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ไม่มี
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ภาควิช าควรมี ก ลไกในการติ ด ต่ อ ศิ ษ ย์เก่ าเพื่ อ สอบถามความต้อ งการด้านวิ ช าการ เพื่ อ น ามา
ปรับปรุ งหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ตั้งอนุกรรมการติดตามผลระหว่างภาควิชากับบัณฑิตที่ได้ทางานแล้ว
รายการเอกสารอ้างอิง
เอกสารหมายเลข 2.9–01 สรุ ปผลแบบสอบถามเพื่อสารวจการหางานทาของบัณฑิ ต รุ่ นปี การศึ กษา
2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ได้รับเงินเดือน ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 ได้รับเงินเดือน ร้อยละ 100 ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
เท่ากับหรื อสู งกว่าเกณฑ์ ก.พ.
เท่ากับหรื อสู งกว่าเกณฑ์ ก.พ.
หรื อสู งกว่าเกณฑ์ ก.พ.
ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 บัณฑิตที่จบการศึกษาและทางานแล้ว จานวน 21 คน
 บัณฑิตที่ทางานแล้วมีเงินเดือนมากกว่าเกณฑ์ 21 คน
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงิ นเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์เท่ากับ 100 %
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือน
เริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

95%

100 %

คะแนนทีไ่ ด้

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
บัณฑิตโดยส่ วนใหญ่ได้รับเงินเดือนที่มากกว่าเกณฑ์
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
การที่บณั ฑิตจะได้งานรับเงินเดือนสู งต่าเพียงใดนั้น มีปัจจัยภายนอกมาเป็ นตัวแปร และขึ้นอยูก่ บั สาขา
ที่บณั ฑิตจบการศึกษาเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ ภาควิชาควรมีการเชิญผูป้ ระกอบการหรื อศิษย์เก่าที่มีประการณ์
ทางานสู งมาร่ วมในการปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อให้บณั ฑิตมีความรู ้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก
ขึ้น
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.10–01 สรุ ปผล แบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจภาวะการหางานท าของบั ณ ฑิ ต รุ่ น ปี
การศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 1-2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 2.50-3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 ข้อมูลจาก กองแผนงาน ระบุวา่ ในภาพรวมของความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ต่อบัณฑิต
ของวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.6926
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ย

3.50

3.6926

คะแนนทีไ่ ด้

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีการจัดการเรี ยนการสอนสร้างความชานาญเฉพาะทาง
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ

จึงทาให้บณั ฑิตที่จบออกไปตรงกับ

จุดทีค่ วรพัฒนา :
ควรมีการปรับปรุ งหลักสู ตร หรื อเนี้ อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ควรมีการจัดสัมมนากับศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ปานกลาง หรื อผูป้ ระกอบการเพื่อทราบความต้องการ
อย่างแท้จริ ง
รายการเอกสารอ้างอิง : เอกสารหมายเลข 2.11–01 สรุ ปผลแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจนายจ้างต่อ
บัณฑิตรุ่ นปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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องค์ ประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน
มี ไม่ มี หมายเลข
เอกสาร
1. มีการจัดทาระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4.1-01, 02

ตามแผนของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั สถาบัน

2. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
4.1-03, 04
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อ
4.1-05, 06

สนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
4.1-07
5. มีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงาน
4.1-08,

สร้างสรรค์ดีเด่น
09,10
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก
4.1-11, 12

ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 5 ข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละข้ อ
ข้อ 1
มี การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการภาควิชาฝ่ ายงานวิจยั เพื่ อส่ งเสริ ม สนับสนุ นการวิจยั ของ
ภาควิชา อีกทั้งคณาจารย์ในภาควิชา ได้รับนโยบายจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่
จะส่ งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรให้ริเริ่ มการทางานวิจยั ได้แก่ ทุนวิจยั สาหรับนักวิจยั รุ่ น
ใหม่ ทุนอุดหนุนเพื่อส่ งเสริ มงานวิจยั ในลักษณะกลุ่มวิจยั เป็ นต้น (4.1-01, 02)
ข้อ 2
ฝ่ ายวิจยั ของวิทยาลัยได้มีการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั ที่บุคลากรแต่ละคน
ได้ทามาแล้วเพื่อจัดทาฐานข้อมูล (4.1-03, 04)
ข้อ 3
อาจารย์ในภาควิชาได้รับ การจัดสรรเงินรายได้เป็ นทุ นสนับสนุ นนักวิจยั เพื่อสนับสนุ น
งานวิจยั , อี ก ทั้ง ภาควิช าได้ส นับ สนุ น งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิช าการนอก
สถานที่(4.1-05, 06)
ข้อ 4
ภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมด้านการเขียนบทความวิจยั ,โครงการวิจยั
(4.1-07)
ข้อ 5
ภาควิช ามี ร ะบบสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจ โดยน ามาเป็ นเกณฑ์ ค ะแนนเพื่ อ พิ จ ารณาขั้น
เงินเดือน การสนับสนุนการขอตาแหน่งทางวิชาการ และมีการให้ค่าสมนาคุณบทความวิจยั
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (4.1-08, 09, 10)
ข้อ 6
คณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ ายงานวิจยั มีการเผยแพร่ แหล่งทุนวิจยั ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน
ภาควิชาทางานวิจยั ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรม เช่นโครงการวิจยั IRPUS และบุคลากรใน
ภาคยังมีการทาวิจยั ร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆอีก(4.1-11, 12)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ข้อ

4

6

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิ ช ามี ระบบบริ ห ารที่ ส นับ สนุ น การผลิ ตงานวิจ ัยและงานสร้ า งสรรค์ โดยจัดสรรเงิ น เพื่ อ
สนับสนุนการนาเสนองานวิจยั นาผลงานวิจยั มาเป็ นเกณฑ์ในการขึ้นระดับเงินเดือน ทาให้คณาจารย์ในภาควิชามี
ความกระตือรื อร้นเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเอง
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จุดทีค่ วรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ดีเด่น ควบคู่กบั การสร้างนักวิจยั ใหม่ๆ เพิม่ ขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ภาควิชาควรกาหนดหรื อปรับภาระงานสอนให้เหมาะสม เพื่อเกื้อหนุ นต่อการเรี ยนรู ้วชิ าการที่
ทันสมัย และทางานวิจยั
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 4.1–01 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ ายวิจยั
 เอกสารหมายเลข 4.1–02 ประกาศข่าวทุนวิจยั ของวิทยาลัย
 เอกสารหมายเลข 4.1–03 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ของวิทยาลัย(www.r-cit.com)
 เอกสารหมายเลข 4.1–04 ฐานข้อมูลงานวิจยั ของ ผศ.ชาญวิทย์
 เอกสารหมายเลข 4.1–05 บันทึกข้อความอนุมตั ิโครงงานวิจยั ในปี งบประมาณ 2553
 เอกสารหมายเลข 4.1–06 บันทึกข้อความขอเข้าร่ วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 เอกสารหมายเลข 4.1-07 คาสั่งให้บุคลากรเข้าอบรม เรื่ องหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
 เอกสารหมายเลข 4.1-08 บันทึกข้อความ ขอค่าสมนาคุณบทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 เอกสารหมายเลข 4.1-09 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 เอกสารหมายเลข 4.1-10 เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
 เอกสารหมายเลข 4.1-11 โครงการวิจยั IRPUS ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรม
 เอกสารหมายเลข 4.1-12 เอกสารเผยแพร่ แหล่งทุนวิจยั จากภายนอก
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ทั้งในวงการวิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ที่เชื่ อถือได้และรวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับหน่วยงาน
อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา
ตลอดจนการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรม
ให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อ




ไม่ มี

หมายเลข
เอกสาร
4.2-01
4.2-02
4.2-03, 04


4.2-05

4.2-06, 07


คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ ละขั้นตอน
ข้อ 1
ภาควิชามีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยมีการตั้งคณะอนุ กรรมการ
ฝ่ ายวิจยั เพื่อ สนับสนุ น ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีการวิจยั ตีพิมพ์และนาเสนอผลงานวิจยั ,
บทความวิจยั และผลงานวิชาการ อีกทั้งทางวิทยาลัยยังมีฝ่ายวิจยั เพื่อดาเนินงานสนับสนุน
ด้านงานวิจยั ด้วย (4.2-01)
ข้อ 2
ฝ่ ายวิจยั ของวิทยาลัยได้มีการสารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจยั ที่บุคลากรแต่ละ
คนได้ทามาแล้วเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
และฝ่ ายวิจยั ยังได้มีการจัดทาวารสารวิชาการเพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจยั นั้นๆ (4.2-02)
ข้อ 3
ฝ่ ายวิจยั ของวิทยาลัย มีเว็บไซด์ ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างเครื อข่ายด้านงานวิจยั ไป
ยังผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย อีกทั้งบุคลากรได้มีการร่ วมการสัมมนาวิชา
และตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั , บทความวิจยั และผลงานวิชาการ(4.2-03, 04)
ข้อ 4
ผศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร มีการระบบและกลไกในการจัดทาโครงการอบรมเรื่ อง “ชุดฝึ ก
การสื่ อสารข้อมูลเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่ นระบบแลนด์” ซึ่งได้มีการจัดอบรม
การใช้งานชุดฝึ กดังกล่าวเพื่อเป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่ได้ทาขึ้นร่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมตามโครงการ IRPUS(4.2-05)
ข้อ 5
คณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิจยั ของภาควิชามี การเผยแพร่ เอกสารเกี่ ยวกับ กลไกการขอยื่นจด
ทะเบี ย น และแนวทางให้ก ารสนับสนุ นการจดสิ ท ธิ บตั รและอนุ สิ ท ธิ บ ัตร การซื้ อขาย
ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ตลอดจนการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องงานวิ จ ัย หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อ
นวัต กรรม ให้ แ ก่ นั ก วิ จ ัย เจ้า ของผลงาน อี ก ทั้ง ฝ่ ายวิ จ ัย ของวิ ท ยาลัย ยัง มี ก ารให้ ทุ น
สนับสนุนสิ่ งประดิษฐ์ โดยจะต้องนาสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้ไปจดสิ ทธิบตั ร (4.2-06, 07)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ข้อ

3

5

3
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิช ามี ระบบบริ ห ารจัด การความรู ้ จ ากงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ใ ห้ บุ ค ลากรรั บ ทราบ จาก
หนังสื อเวียน การประชุ มคณะกรรมการของภาควิชา การติดประกาศและการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย อีกทั้งฝ่ ายวิจยั ของวิทยาลัยได้มีการสารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจยั ที่บุคลากรแต่ละคนได้
ทามาแล้วเพื่อจัดทาฐานข้อมูลงานวิจยั
จุดทีค่ วรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 4.2–01 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ ายงานวิจยั
 เอกสารหมายเลข 4.2–02 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ของนักวิจยั ภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 4.2–03 เว็ปไซด์ฝ่ายงานวิจยั ในหัวข้อ ทาเนียบนักวิจยั และ ข่าวประชาสัมพันธ์
 เอกสารหมายเลข 4.2–04 สรุ ปผลงานวิจยั ของบุคลากรในภาควิชาในปี 2552
 เอกสารหมายเลข 4.2–05 รู ปโครงการอบรมเผยแพร่ ผลงานวิจยั เรื่ อง “ชุดฝึ กการสื่ อสารข้อมูลเพื่อ
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผา่ นระบบแลนด์”
 เอกสารหมายเลข 4.2–06 เอกสารการขอยืน่ จดทะเบียนเพื่อขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิ
 เอกสารหมายเลข 4.2–07 ประกาศเรื่ อง “ทุนสนับสนุนสิ่ งประดิษฐ์”
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง 1 – 54,999.- บาท

คะแนน 2
55,000.- บาท – 79,999.- บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80,000.- บาท

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
อาจารย์ภาควิชาได้รับเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
รวมได้เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
 ภายในมหาวิทยาลัยจานวน 5,385,200 บาท และ ภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน 12,644,000 บาท
 รวมทั้งสิ้ น 18,029,200 บาท
 โดยภาควิชามีอาจารย์ประจาจานวน 26 คน
 ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจยั ต่อจานวนอาจารย์ประจาคิดเป็ นเงิน 693,430 บาท/คน
**หมายเหตุ** ข้อมูลงานวิจยั ใช้รอบปี งบประมาณ 2552
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

บาท

55,000

693,430

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
อาจารย์ในภาควิชาทางานวิจยั โดยได้เงินสนับสนุ นคิดเป็ นจานวนเงินต่ออาจารย์ประจาทั้งหมดถือ
เป็ นจานวนที่ค่อนข้างสู ง
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ถึงแม้วา่ จานวนเงินสนับสนุ นต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดจะสู ง แต่เงินที่ได้มาจากผูท้ าวิจยั เพียงไม่กี่
ท่าน แต่ทาหลาย ๆ โครงการ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 4.3–01 สรุ ปโครงงานวิจยั ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจยั ปี 2551
 เอกสารหมายเลข 4.3–02 รายชื่อบุคลากรประจาภาควิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื ออนุสิทธิ บตั ร หรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 29

คะแนน 2
ร้อยละ 30 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 40

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
 ภาควิชามีอาจารย์ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
o ระดับชาติจานวน 7 เรื่ อง
o ระดับนานาชาติจานวน 4เรื่ อง
o รวมผลงานวิจยั ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน 11เรื่ อง
 จานวนอาจารย์ประจา 26 คน
 คิดเป็ นร้อยละ 42.30 ของจานวนอาจารย์ท้ งั หมด
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ
10
42.30
3
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรื อ
อนุสิทธิ บตั ร หรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิ ช ามี อ าจารย์ที่ เขี ย นบทความวิ จ ัย ที่ เผยแพร่ ล งวารสารระดั บ ต่ า งๆ เป็ นจ านวนมากโดยมี
ประสบการณ์ จากระดับปริ ญญาโท นอกจากนี้ ยงั สนับสนุ น ช่ วยเหลื อบุคลากรให้ทางานวิจยั ร่ วมกันเพื่อพัฒนา
ตนเอง
จุดทีค่ วรพัฒนา :
อาจารย์ที่มีผลงานเผยแพร่ ลงวารสารต่างๆ ไม่พยายามแจ้งให้ภาควิชา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะทราบก็ต่อเมื่อต้องการทาหนังสื อผ่านเท่านั้น เพื่อนาได้เบิกตามสิ ทธิ นนั่ เอง

องค์ประกอบที่ 4 / 43
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
อาจารย์ที่จดั ส่ งผลงานเผยแพร่ ลงวารสารต่าง ๆ ควรทาเรื่ องผ่านภาควิชาไว้ดว้ ยเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 4.4–01 สรุ ปบทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ปี 2552
 เอกสารหมายเลข 4.4–02 รายชื่อบุคลากรประจาภาควิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14
ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ลาดับที่
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 19

ชื่ อบทความ
ทีน่ าไปอ้างอิง
CPW-fed PIFAS with a capacitive coupling
slot for dual wide-band operations
Design of the fractal-based dual-mode
bandpass filter on ultra thin liquid-crystalpolymer substrate
Band notched CPW-FED hexagonal fractal
antenna
2.4 GHz printed antennas embedded in small
UAV wing structures
Triple-band planar monopole antenna for
DMB/WLAN applications
A dual-polarized wide-band patch antenna for
indoor mobile communication applications
CPW-fed antenna covering wimax 2.5/3.5/5.7
GHz bands
Design of the fractal-based dual-mode
bandpass filter on ultra thin liquid-crystalpolymer substrate
A wideband internal plate loaded planar
monopole antenna for mobile handset
Compact wideband inverted cone combined
spherical segment antenna

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 20

วารสาร
ทีต่ ีพมิ พ์
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
4.5 - 01

Journal of Electromagnetic
Waves and Applications
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications
Progress in Electromagnetics
Research
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications

4.5 – 03

Journal of Electromagnetic
Waves and Applications
Journal of Electromagnetic
Waves and Applications

4.5 – 09

4.5 – 02

4.5 – 04
4.5 – 05
4.5 – 06
4.5 – 07
4.5 – 08

4.5 - 10
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ข้ อมูลการดาเนินงาน (ต่ อ):
 บทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal ทั้งหมด 10 รายการ
 ภาควิชามีอาจารย์ประจาจานวน 26 คน
 คิดเป็ นร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
-

10
100  38.46%
26

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

1

38.46

3
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องค์ ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน
มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม
มีคณะกรรมการ คณะทางานหรื อหน่วยงานดาเนินการให้บริ การทาง
วิชาการแก่สังคมตามแผนที่กาหนด
มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคม
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนด

มี


5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่
สังคม เข้ากับการเรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ ง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
กับภารกิจอื่น ๆ ของวิทยาลัย



1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อแรก

ไม่ มี หมายเลขเอกสาร
5.1-01



5.1-02



5.1-03



5.1-04
5.1-01





คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
ภาควิชามีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และแผนการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริ การทางวิชาการแก่สังคม อยูใ่ นนโยบายด้านการบริ การวิชาการ (5.1-01)
ระดับ 2
ภาควิชามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการของภาควิชา โดยมีหน้าที่ดาเนินการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมด้วยเช่นกัน ตามแผนปฏิบตั ิงานที่กาหนด (5.1-02)
ระดับ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมไว้ (5.1-03)
ระดับ 4
คณะอนุกรรมการของภาควิชาฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้มีการสรุ ปผลและ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนที่ได้เลือกไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละด้านประจาปี
การศึกษา 2552 (5.1-04)
ระดับ 5
คณะอนุกรรมการของภาควิชา ได้เตรี ยมนาเอาผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆ ไปปรับปรุ ง และ กาหนดลงในแผนการดาเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิการระยะ
5 ปี ( 2553-2557 ) ของภาควิชา แทนที่แผนปฏิบตั ิการเดิมที่หมดอายุลง (5.1-01)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ระดับ

5

5

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : เป็ นไปตามเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิช ามี ระบบและกลไกในการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมตามเป้ า หมายของวิท ยาลัย โดยมี
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชา และโดยมี หน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริ การวิชาการด้วย อีกทั้งยังมีหน้าที่
กาหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
จุดทีค่ วรพัฒนา :
คณาจารย์ของภาควิชา มีความสามารถเฉพาะทางตามที่แต่ละบุคคลถนัด โดยให้การบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมเป็ นประจาอยูต่ ลอดเวลา แต่ไม่เคยกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้า อีกทั้งเมื่อไปดาเนิ นการแล้ว
ไม่นาเอกสารที่เกี่ ยวกับการบริ การวิชาการที่เป็ นผลงานในภาพรวมของภาควิชาแจ้งไว้ที่ภาควิชา จึงทาให้ไม่
สามารถรวบรวมกิจกรรมการบริ การทางวิชาการแก่สังคมได้จริ ง
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
การบริ การทางวิชาการแก่สังคม ไม่ว่าจะได้ผลประโยชน์หรื อไม่ผลประโยชน์ ถื อว่าอาจารย์ที่ไปรับรู ้
และสัมผัสมา สามารถนาความรู ้ มาถ่ายทอดให้นกั ศึกษาได้ ผูบ้ ริ หารจึงควรเปิ ดโอกาสให้ทา แล้วกฎเกณฑ์ใน
เรื่ องผลประโยชน์ตอ้ งคานึ งถึ งทั้งไปและกลับ ถ้ามี การเรี ยกเก็บจากอาจารย์จริ งๆ ข้อมู ลที่ ไปเป็ นวิท ยากร ที่
ปรึ กษา หรื อให้บริ การทางวิชาการ ก็จะไม่มีการรายงานให้รับทราบ
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 5.1–01
 เอกสารหมายเลข 5.1–02
การศึกษา
 เอกสารหมายเลข 5.1–03
 เอกสารหมายเลข 5.1–04

แผนการดาเนินงาน (พ.ศ. 2548-2552) ของภาควิชา
ค าสั่ ง แต่ งตั้ง คณะอนุ ก รรมการภาควิช าฝ่ ายวิช าการและประกัน คุ ณ ภาพ
ระเบียบการให้บริ การวิชาการของมหาวิทยาลัย
สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2552
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 25

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
o จากข้อมูลเป็ นมีอาจารย์ประจา 11 คนจากจานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30
ลาดับที่
กิจกรรม
1
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจและให้คาแนะนาผลงานวิจยั
ให้กยั นายจิรยุทธ กฤชรัตนศักดิ์ / วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
2
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัย สานักคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
คณะกรรมวิพากษ์หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
5
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญโครงการออกแบบนวัตกรรมจัดทา
ระบบฐานข้อมูลฯ สถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6
ผูเ้ ชี่ยวชาญระบบสื่ อสาร เรื อนจากลางคลองเปรม
7
โครงการ MICT สร้างชาติ โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อร่ วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่ อสารและภาควิชา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ไปร่ วมงานนิทรรศการ เกี่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโดยนาผลงาน
ไปแสดงในงาน

ผู้ให้ บริการ
พูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
สื บศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์

เอกสารอ้างอิง
5.2-01

ชูพนั ธุ์ รัตนโภคา
ณัฐพล ประยงพันธุ์

5.2-01

ประกาศิต ตันติอลงการ

5.2-01

สุ รพล ทิพยกานนท์
ศิริวฒั น์ หงษ์ทอง
ชาญวิทย์ ตั้งสิ ริวรกุล
สุ พจน์ จันทร์ วพิ ฒั น์

5.2-02

จีระศักดิ์ ช่วงชัย
ศิริวฒั น์ หงษ์ทอง
สมชาย สาลีขาว

5.2-03
5.2-04

5.2-03
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ ร้อยละ
5
42.30
3
ทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
อาจารย์ประจาในภาควิชาเป็ นอาจารย์ที่มีท้ งั ความรู ้ ทักษะในการทางานได้จริ ง เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ น
คณาจารย์ที่สอนภาคปฏิ บตั ิด้วย จึงสามารถที่ จะให้บ ริ การทางวิชาการแก่สั งคม เป็ นที่ ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ ส่ วน
คณาจารย์ที่สอนเฉพาะภาคทฤษฎี ก็มีความสามารถในการเป็ นวิทยากร โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา
จุดทีค่ วรพัฒนา :
อาจารย์ป ระจาในภาควิช า ที่ มี ส่ วนร่ วมในการให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คม เป็ นที่ ป รึ ก ษา เป็ น
กรรมการวิท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิช าการ กรรมการวิช าชี พ ในระดับ ชาติ หรื อ ระดับ
นานาชาติ แต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลกลับหรื อทาสาเนาไว้ให้ภาควิชา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ควรมีการดาเนิ นการจัดกลุ่ม แบ่งกลุ่ม ตามความถนัดและความสามารถในงานเฉพาะนั้น แล้วส่ งข้อมูล
ไว้ที่ภาควิชา ในกรณี ที่มีความต้องการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 5 / 51
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 30
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ลาดับที่
กิจกรรม
1
การจัดอบรมวิชาการเรื่ อง “การตรวจสอบระบบ
เชื่ อมโยงเคเบิลใยแก้วนาแสง”
2
การวิพากษ์หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
3
โครงการออกแบบนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล

4
5

6

7
8
9
10

สถานที่
เอกสารอ้างอิง
ห้องปฏิบตั ิโทรคมนาคม
5.3-01
อาคาร 62 ชั้น 5 วทอ.
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
5.3-02
ราชนคริ นทร์
สถาบันรหัสสากล
5.3-02
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ให้คาปรึ กษาระบบสื่ อสาร เรื อนจากลางคลองเปรม เรื อนจากลางคลองเปรม
5.3-03
การตรวจสอบคุณภาพชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวะศึกษา
5.3-03
ภาคกลาง วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี
โครงการ MICT สร้างชาติ โดยมหาวิทยาลัย
เดอะมอลล์ โคราช
5.3-04
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อร่ วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่ อสารและภาควิชา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ไปร่ วมงานนิทรรศการ เกี่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโดยนาผลงาน
ไปแสดงในงาน
โครงการแข่งขัน Mini Construction Robot
วิทยาลัยเทคโนโลยี
5.3-05
อุตสาหกรรม
โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ภาควิชาเทคโนโลยี
5.3-06
โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจสอบ ทบทวนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ งบประมาณ กรมอาชีวศึกษา
5.3-07
ไทยเข้มแข็ง กรมอาชีวศึกษา
การตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั สาหรับการประกอบการ คณะครุ ศาสตร์ มจพ.
5.3-08
ทาวิทยานิพนธ์
o จากข้อมูลเป็ นมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม จากจานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.46
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจา

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

5

38.46

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีการจัดกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที่ตอบสนองความต้องการ การ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ควรมีกิจกรรมต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการ การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยมีกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้า
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ภาควิชาจะต้องมีอาจารย์ที่รับผิดชอบติดตามโครงการหรื อกิจกรรม ตามแผนที่กาหนดไว้ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ิงาน และต้องสามารถจัดให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 85

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ภาควิชาแจกแบบสอบถามในการจัดอบรมวิชาการเรื่ อง “การตรวจสอบระบบเชื่ อมโยงเคเบิลใยแก้วนา
แสง” โดยจัดร่ วมกับบริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์ จากัด(ช่อง 7 ) ซึ่งการวัดความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่
เกณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 5
เทียบเท่าระดับความพึงพอใจ 100 %
เกณฑ์มาก
เท่ากับ 4
เทียบเท่าระดับความพึงพอใจ 80 %
เกณฑ์ปานกลาง เท่ากับ 3
เทียบเท่าระดับความพึงพอใจ 60 %
เกณฑ์นอ้ ย
เท่ากับ 2
เทียบเท่าระดับความพึงพอใจ 40 %
เกณฑ์นอ้ ยที่สุด เท่ากับ 1
เทียบเท่าระดับความพึงพอใจ 20 %
โดยเก็บแบบสอบถามจานวน 15 ใบ ได้รับความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็ นร้อยละ 88
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

80

88

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีแบบสอบถามความพึงพอใจผูร้ ับบริ การทัว่ ไปโดยวัดความพึงพอใจ 4 ระดับ
จุดทีค่ วรพัฒนา :
แบบสอบถามความพึงพอใจผูร้ ับบริ การทัว่ ไปมีจานวนผูร้ ่ วมประเมินแค่ 15 คน ซึ่ งเป็ นจานวนที่น้อย
ทาให้เกิดผลต่างของค่าเฉลี่ยที่มาก และอาจจะทาให้ผลประเมินที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ทาการเก็บแบบสารวจให้ครบตามจาวนผูเ้ ข้าอบรม หรื ออาจจะทาการประเมินในกิจกรรมอื่นๆด้วย
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 5.4–01 สรุ ป ผลแบบสอบถามในการจัดอบรมวิชาการเรื่ อง “การตรวจสอบระบบ
เชื่อมโยงใยแก้วนาแสง”
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องค์ ประกอบที่ 7
การบริหารและจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 คณะกรรมการประจาหน่วยงาน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลักดันหน่วยงานให้แข่งขันได้ในระดับวิทยาลัย/คณะ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงาน
2. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานมากกว่าปี ละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน อย่างต่าร้อยละ 80 ของ
แผน ในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่ วมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสารให้กรรมการอย่างน้อย 7 วันก่อนการ
ประชุม
4. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน จัดให้มีการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หาร
ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
5. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน มีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร



เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

ไม่ มี

หมายเลข
เอกสาร
7.1 – 01,02
7.1 – 03,04


7.1 – 03,04

7.1 – 05,06



7.1 – 05

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละข้ อ
ข้อ 1
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชาและคณะอนุ กรรมการภาควิชา เพื่อการดาเนิ นงานด้าน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย(7.1-01,02)
ข้อ 2
คณะกรรมการภาควิชาและคณะอนุกรรมการมีการจัดประชุม เพื่อปฏิบตั ิภารกิจ และมีการ
ติดตาม สรุ ปผลภารกิจเป็ นประจา (7.1-03,04)
ข้อ 3
ในการประชุ ม ของอนุ ก รรมการจะมี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ในการเข้า ประชุ ม ซึ่ งมี จานวน
มากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนคณะอนุกรรมการทั้งหมด(7.1-03,04)
ข้อ 4
ภาควิชามีการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานของผูบ้ ริ หาร(7.1-05,06)
ข้อ 5
จากสรุ ปแบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารภาควิชา
โดยมีการประเมินใน
หัวข้อ ต่างๆเช่น ภาวะผูน้ า ศักยภาพในการบริ หาร ซึ่งให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็ นผูป้ ระเมิน
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.184 (7.1-05)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประจาหน่วยงานใช้หลักธรรมาภิบาลใน
ข้อ
4
5
3
การบริ หารจัดการ และสามารถผลักดันหน่วยงานให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
นอกจากตามคาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ภาควิชามีคณะกรรมการประจาหน่ วยงาน 2 ชุ ด
ได้แ ก่ คณะกรรมการวิช าการ/ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคณะกรรมการภาควิช าเทคโนโลยีวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของภาควิชา
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ควรมี ก ารคัด เลื อกบุ ค คลเข้า มาท างานในคณะกรรมการ และคณะอนุ ก รรมการ โดยพิ จารณาจาก
ความสามารถ ความตั้งใจ และความเสี ยสละ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ภาควิชาต้องกาหนดให้คณาจารย์ในภาควิชาทุกคนจะต้องมีภาระในการเป็ นกรรมการของภาควิชาหรื อ
ต้องมีหน้าที่อื่นนอกเหนื อจากภาระงานสอน เพื่อทางานให้แก่ภาควิชาด้วย
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รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 7.1–01
 เอกสารหมายเลข 7.1–02
 เอกสารหมายเลข 7.1–03
 เอกสารหมายเลข 7.1–04
 เอกสารหมายเลข 7.1-05
 เอกสารหมายเลข 7.1-06

บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
บันทึกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควิชา
รายงานการประชุมกรรมการภาควิชา
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการภาควิชา
สรุ ปแบบประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารของภาควิชา
สรุ ปแบบประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารของวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู ้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. มีการทบทวนและจัดแผนการจัดการความรู ้ เพื่อมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมของหน่วยงานรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู ้ และประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสาเร็ จตาม
เป้าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้
ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

ไม่ มี



หมายเลข
เอกสาร
7.3-01, 02,
03,04
-






-

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
ภาควิชามี การจัดตั้งคณะอนุ กรรมการด้านงานประกันคุ ณภาพการศึ กษา โดยมีหน้าที่ใน
การทบทวน และจัดแผนการจัดการความรู ้ จากข้อมูลของศูนย์ประกันคุ ณภาพการศึกษา
และภาควิชายังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมของหน่วยงานรับทราบ ผ่านข่าว
ประชาสัมพันธ์ของภาควิชา และเว็บไซด์ของภาควิชา (7.3-01, 02, 03, 04)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีการพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู ้
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : ต่ากว่าเป้ าหมาย

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ระดับ

3

1

1
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ภาควิชายังไม่มีการจัดการเรื่ องการจัดการความรู ้ ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ควรมีการจัดตั้งบุคลากรเพื่อจัดการด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นรู ปธรรม
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 7.3-01 คาสัง่ ตั้งคณะอนุกรรมการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาประจาภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 7.3–02 แผนดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการของภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 7.3–03 ข่าวประชาสัมพันธ์ของภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 7.3–04 print out เว็บภาควิชา http://ee.cit.kmutnb.ac.th
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากร
มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. มีการจัดทาแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นการส่ งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การ
กาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การสนับสนุ นเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม
และหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการ
สร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคคลทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบ
ความสาเร็ จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมี
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาเพื่อให้ดีข้ ึน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อแรก

ไม่ มี

หมายเลข
เอกสาร
7.4 – 01


7.4 – 02,
03, 04







7.4 – 05,
06
7.4 – 07,
08
7.4 – 09
-

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
คณะอนุ กรรมการภาควิชามีการจัดทาแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคล เช่ น โครงการส่ ง
คณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่ วมการประชุมหรื อสัมมนาต่างๆ สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุน
วิจยั รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ (7.4 – 01)
ระดับ 2
ในปี การศึ กษา 2552 ภาควิชาได้มีอาจารย์เพิ่ มขึ้ น 2 คน โดยเป็ นการทดแทนบุ คลากรที่
เกษี ยณอายุราชการ และภาควิชายังมี ก ารสนับสนุ นบุ คลากรเสนอผลงานวิชาการ และ
งานวิจ ัย อี ก ทั้ง ยัง เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรได้ล าเรี ย นเพื่ อ เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพของ
บุคลากร รวมถึงการส่ งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ (7.4 – 02, 03, 04)
ระดับ 3
มหาวิท ยาลัยมี งานสวัส ดิ ก ารให้บริ การบุ คลากร เช่ น มี ก ารตรวจสุ ขภาพประจาปี และ
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในเดิ นทางและที่พกั เพื่อไปปฏิ บตั ิราชการ หรื อค่า
เทอมบุตร อีกทั้งมีการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ (7.4 – 05, 06)
ระดับ 4
บุ ค ลากรในภาควิช าได้เข้ารั บ การอบรมเพื่ อพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุ นการศึกษาต่อปริ ญญาเอกและทาวิจยั ได้รับการจัดสรรทุนเพื่อ
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุ นให้บุคลากรได้ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกทั้งใน
และต่างประเทศ มีการเสนอชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานดีเด่นเพื่อสร้างเป็ นเกียรติประวัติ (7.4 – 07, 08)
ระดับ 5
ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ โดยใช้แบบการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ โดยสอบถามทั้งบุ ค ลากรสายวิช าการและ
บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ (7.4-09)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ระดับ

4

5

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีการสนับสนุ นบุคลากรศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกอย่างต่อเนื่ อง มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี
และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรื อค่าเทอมบุตร
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ไม่มีการนาผลประเมินมาปรับปรุ ง หรื อนาเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
นาผลประเมินที่ได้มาทาการพัฒนาปรับปรุ ง และนาเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู งต่อไป
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 7.4–01
 เอกสารหมายเลข 7.4–02
 เอกสารหมายเลข 7.4–03
 เอกสารหมายเลข 7.4–04






แผนการปฏิบตั ิงานประจาปี พ.ศ. 2552
บันทึกข้อความ บรรจุอาจารย์ใหม่
บันทึกข้อความ ขอลาศึกษาต่อ
คาสั่งให้เข้าสัมมนาในหัวข้อ “ การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่าน ETraining ”
เอกสารหมายเลข 7.4–05 เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
เอกสารหมายเลข 7.4–06 เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานในค่าใช้จ่ายในเดินทางและที่
พักเพื่อไปปฏิบตั ิราชการ
เอกสารหมายเลข 7.4–07 บันทึกข้อความเรื่ อง เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7.4–08 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง การให้ทุนอุดหนุนทุนการศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.4–09 สรุ ปแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน
มี ไม่ มี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
มีการประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานผ่านระบบเครื อข่ายกับ
สถาบัน

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อแรก






หมายเลข
เอกสาร
7.5 - 01, 02
7.5 - 03, 04
7.5-05
7.5-05


-

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 3 ข้อแรก

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ ละขั้นตอน
ระดับ 1
ภาควิชามีการจัดตั้งคณะอนุ กรรมการฝ่ ายส่ งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
กากับดู แลการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่ อการตัดสิ นใจ และภาควิชายังมีแผนปฏิ บตั ิการ
ประจาปี ในการการจัดท าระบบฐานข้อมู ลต่างๆ โดยมีนโยบายด้านการบริ การวิชาการ
งานวิจยั เป็ นต้น (7.5-01, 02)
ระดับ 2
ภาควิชามีระบบฐานข้อมูลของภาควิชาในเรื่ อง e-learning, สื่ อการสอนในเว็บไซต์ของ
ภาควิชาทุกหลักสู ตร (7.5-03, 04)
ระดับ 3
มีการประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ใส่ ไว้ในแบบการ
ประเมินสารวจความพึงพอใจของบุคลากรตามองค์ประกอบคุณภาพ ในหัวข้อการบริ การ
และสิ่ งอานวยความสะดวก(7.5-05)
ระดับ 4
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล ใส่ ไว้ในแบบการประเมินสารวจความพึง
พอใจของบุคลากรตามองค์ประกอบคุณภาพ (7.5-05)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจยั

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ระดับ

3

4

3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการนาผลประเมินความพอใจของฐานข้อมูล และนามาพัฒนาปรับปรุ ง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ภาควิชาต้องเร่ งปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ภาควิชา โดยต้องจัดหาบุคคลดูแลเฉพาะและมี การ
ประเมิ นความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อ มู ล รวมทั้งการเชื่ อมโยงระบบฐานข้อมู ล ของหน่ วยงานผ่านระบบ
เครื อข่ายกับมหาวิทยาลัย
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 7.5–01
สารสนเทศ
 เอกสารหมายเลข 7.5–02
 เอกสารหมายเลข 7.5–03
 เอกสารหมายเลข 7.5–04
 เอกสารหมายเลข 7.5–05

คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ ายส่ งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาระบบ
แผนการปฏิบตั ิงานประจาปี พ.ศ. 2552
เว็บไซต์ภาควิชา http://ee.cit.kmutnb.ac.th และ e-learning ของวิทยาลัย
ฐานข้อมูลบุคลากรในภาควิชา (www.r-cit.com)
สรุ ปผลแบบประเมินสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 0.1 – ร้อยละ 0.99

คะแนน 2
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
1. มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 2
และ
2. อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผูท้ ี่
ได้รับรางวัลในข้อ 1 เป็ นรางวัล
ด้านการวิจยั
หมายเหตุ กรณี ได้ขอ้ 1 แต่
ไม่ได้ขอ้ 2 ถือว่าได้คะแนน 2

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
ไม่มี
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละ

1

0

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : ต่ากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ไม่มีอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
เพิ่มคุณภาพงานวิจยั นอกเหนื อจากการเพิ่มปริ มาณงานวิจยั

0
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมี
ผูบ้ ริ หารระดังสู งและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหาย
หรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริ หารงาน
และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรื อ
แผนปฏิบตั ิการในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับใน
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงและการดาเนินการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความ
เสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมีการ
กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยง
โดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อแรก

ไม่ มี

หมายเลข
เอกสาร




7.8-01, 02
7.8-03



7.8-04




คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

-
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและตัวแทน
ที่ รับผิดชอบพันธกิ จหลักของหน่ วยงาน และวิทยาลัยยังมีการสัมมนาเรื่ อง “การบริ หาร
ความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน”(7.8-01, 02)
ระดับ 2
ในการสั ม มนาเรื่ อง “การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน” ณ สี ดารี ส อรท์ จ.
นครนายก ได้มีการแบ่งกลุ่ ม เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในด้านต่างๆ โดยให้เขียนรายงาน
และแผนงาน ด้านความเสี่ ยงตามกลุ่มที่ได้มีการแบ่งไว้ ตามปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ(7.8-03)
ระดับ 3
จากการสั ม มนา ได้มี ก ารจัด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ เป็ นแผนด าเนิ น การและ
ปฏิบตั ิงาน ด้านความเสี่ ยงในด้านต่างๆ (7.8-04)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริ หารการศึกษา

หน่ วยวัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน คะแนนทีไ่ ด้

ระดับ

4

3

2

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีค่ วรพัฒนา :
จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประจาภาควิชา
และจัดทาแผนการดาเนินงานด้านบริ หาร
ความเสี่ ยงระดับภาควิชาให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประจาภาควิชา ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ ยง
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 7.8–01 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 เอกสารหมายเลข 7.8–02 คาสั่งเข้าสัมมนาเรื่ อง “การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน”
 เอกสารหมายเลข 7.8-03 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ อง “การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน”
 เอกสารหมายเลข 7.8-04 แผนบริ หารความเสี่ ยง
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องค์ ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน ภายใต้การ
มีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา/ฝ่ าย คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน



เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อแรก

ไม่ มี

หมายเลข
เอกสาร
9.1-01


9.1-02,03

9.1-04


9.1-05




9.1-06
9.1-07


-

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
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ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
ภาควิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกาหนดและ
ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (9.1-01)
ระดับ 2
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
กาหนดนโยบาย และให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพ โดยมีการประชุมคณะกรรม
การฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกาหนดตัวบ่งชี้ที่จะรับการประเมิน ตามเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนด(9.1-02, 03)
ระดับ 3
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย มีการกาหนดเป้ าหมายและมาตรฐานของตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยจะมีการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(9.1-04)
ระดับ 4
ภาควิชามีการดาเนินงาน มีการจัดทารายงาน และสรุ ปการประเมินตนเองตามรายการ
องค์ประกอบ ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ให้มีการดาเนินงานที่
ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจา (9.1-05)
ระดับ 5
ภาควิชามีการนาผลการประเมินคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน
จากรายงานสรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา ประจาปี 2551 มา
พัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงาน การปฏิบตั ิงานในปี ต่อไป (9.1-06)
ระดับ 6
ภาควิชาได้มีการใช้ขอ้ มูล และระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่ทางมหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัย จัดทาขึ้น ในการสื บค้นข้อมูล (9.1-07)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : สู งกว่าเป้าหมาย

หน่ วยวัด เป้ าหมาย
ระดับ

5

ผลการ
ดาเนินงาน
6

คะแนนที่
ได้
3
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กาหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา :
ข้อ มู ล ในการเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ควรจัดให้อาจารย์ในภาควิชา ช่วยกันรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและเป็ นประโยชน์ในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองมากยิง่ ขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
ควรหาวิธีให้บุคลากรในภาควิชา เข้าใจว่าระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา ต้องช่ วยกันควบคุ มคุ ณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุ ณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจา
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 9.1–01 คาสั่ง เรื่ อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชา
 เอกสารหมายเลข 9.1–02 คาสั่ง เรื่ อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย
 เอกสารหมายเลข 9.1–03 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชาฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย
 เอกสารหมายเลข 9.1–04 เอกสาร เป้ าหมายของตัวบ่งชี้สาหรับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 เอกสารหมายเลข 9.1–05 เอกสาร รายงานการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบประจาปี 2551
 เอกสารหมายเลข 9.1–06 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจาปี 2551
 เอกสารหมายเลข 9.1–07 เว็บไซด์ ฝ่ ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน

มี

1. มีการดาเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชาและหน่วยงานอย่างต่อเนื่ อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่ อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทา
แนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและหน่วยงานอื่น



เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

ไม่ มี

หมายเลข
เอกสาร
9.3-01



9.3-02



9.3-03



9.3-04


-

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ข้ อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
การดาเนินงานในแต่ ละระดับ
ระดับ 1
ฝ่ ายประกันคุณภาพของวิทยาลัย ได้ให้ภาควิชาจัดทาและนาส่ งเล่มสรุ ปรายงานการ
ประเมินตนเองระดับภาควิชารอบปี การศึกษา 2552 โดยดาเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา (9.3-01)
ระดับ 2
ฝ่ ายประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีการประชุม โดยให้การปรับปรุ งตัวบ่งชี้ในการประกัน
คุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน (9.3-02)
ระดับ 3
มีการสรุ ปรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่
กาหนด โดยเป็ นทั้งลายลักษณ์อกั ษร และเว็บไซด์ (9.3-03)
ระดับ 4
มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานของภาควิ ช า เช่ น การ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ร้อยละของคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็ น
แนวทางในการจัดทารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปี ต่อๆไป(9.3-04)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้ /ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

หน่ วย
วัด
ระดับ

เป้ าหมาย
4

ผลการ
ดาเนินงาน
4

คะแนนที่
ได้
3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย : เป็ นไปตามเป้าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
ภาควิชามีการประชุมอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง และมีการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานของภาควิชา
จุดทีค่ วรพัฒนา :
การพัฒนาด้านประกันคุ ณภาพของภาควิชา ต้องมีการปรับตัวตามกฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยปรับระดับของ
ตัวบ่งชี้ให้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง :
การพัฒนาของภาควิชาในทุกๆ ด้านเพื่อเป็ นการยกระดับตนเอง ให้มีผลประเมินคุณภาพของภาควิชาที่
ดียงิ่ ขึ้นไป
รายการเอกสารอ้างอิง :
 เอกสารหมายเลข 9.3–01 บันทึกข้อความ เรื่ อง กาหนดการจัดส่ งรายงานการประเมินตนเองระดับ
ภาควิชา รอบปี การศึกษา 2552
 เอกสารหมายเลข 9.3–02 บันทึกการประชุมฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
 เอกสารหมายเลข 9.3–03 สรุ ปผลรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชาประจาปี 2551
 เอกสารหมายเลข 9.3–04 ตารางเปรี ยบเทียบผลรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชาประจาปี 2551
และ ประจาปี 2552

