รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบปีการศึกษา ๒๕๕๔
(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักดีว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่องเป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการจัดการและบริหารการศึกษา อันจะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ปรัชญาของภาควิชาและมหาวิทยาลั ย ภาควิชาจึงจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยรวบรวมข้อมูลและผล
การดาเนิน งานที่เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดั บอุดมศึกษา อัน ประกอบไปแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้ง ๙ ด้าน ในการประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน

ข้อมูลเบื้องต้น
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
ที่ตั้ง
อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วยอาคาร 42, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ แรกก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเทคนิคพระนคร
เหนือ” (เทคนิคไทย - เยอรมัน) เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริง
ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขา
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ได้เปลี่ยนสภาพเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนือ” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 8
สาขา
ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม
นนทบุรี ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม
ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ” ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานที่ตั้ง
ต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้น วิทยาลั ยเทคนิคพระนครเหนือจึงเปลี่ ยนสภาพเป็น “สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าวิทยาเขตพระนครเหนื อ ” และเพื่อให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็นคณะแรกของ
สถาบัน บรรลุผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิม จึงรวมเข้าเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มีชื่อว่า “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
พ.ศ. 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) มี 25 สาขา
พ.ศ. 2524 วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร “เตรียม
วิศวกรรมศาสตร์” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 - 3 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะทาง 7 สาขาวิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน วิทยาลัยจัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช) หรือหลั กสู ตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มี 3 สาขา
ได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธา และโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) สาขา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 สาขา สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเท่าภาควิชา)
2. ระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร อยู่ในความรับผิดชอบของ 8 ภาควิชาได้แก่
2.1 ปริญญาตรี 4 ปี รวม 14 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
11 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชาและหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศบ.) 2 สาขาวิชา*
(* ภาควิช าเทคโนโลยีศิล ปอุตสาหกรรม ที่จัดการเรียนการสอนหลั กสู ตรศิล ปบัณ ฑิ ต
ได้รับอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 จัดตั้ง
เป็นคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ)
2.2 ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3 ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 6 สาขาวิชา
3. ระดั บ ปริ ญ ญาโท 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วศ.ม )
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (แผน ข) (MCET) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2551 ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ต่อมาภาคการศึกษาที่ 1/2553 เปิดสอนหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม 1 สาขาวิชา แผน ก (METM) และแผน ข (S - METM) ของภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (เดิม)
ปรัชญา :
ผลิตวิศวกรเฉพาะทาง และนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม
แบบพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
ปณิธาน :
มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนากาลังคนทางวิศวกรรมเฉพาะทาง และนักเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ
คุณภาพ คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ :
วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี มีนวัตกรรมเด่น เน้นสู่สากล
พันธกิจ :
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ตผู้ ส ร้ างสรรค์ ท างด้ านวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศ วกรรมเฉพาะทาง และศิ ล ป
อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ มีคุณ ภาพ คู่คุณ ธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์
ความรู้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคม
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการในระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และระดับปริญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเฉพาะทาง และศิลปอุตสาหกรรม ใน
รูปพหุภาคีกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
3. จั ดการศึกษาและให้ บ ริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางและศิลป
อุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชนแบบครบวงจร โดยใช้
เป้าหมายและความต้องการของสังคมเป็นตัวกาหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา
ตลอดชีวิตและเพื่อชีวิตจริง
4. สร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประชาคมในสังคมและองค์กร
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทยให้ปรากฏแก่ประชาคม
ในชาติและประชาคมโลก
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554
ปรับปรุงใหม่
ปรัชญา
ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแบบพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนากาลังคนทางวิศวกรรมและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์
วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคม เน้นสู่สากล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเฉพาะทาง ที่มีศักยภาพ
มีคุณภาพ คู่คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
และสร้างสังคม
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการในระดับ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และระดับบัณฑิต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเฉพาะทาง ในรูป พหุ
ภาคีกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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3. จัดการศึกษาและให้บ ริ การ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเฉพาะทาง ที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานแก่ห น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร โดยใช้เป้าหมายความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมเป็นตัวกาหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา
ตลอดชีวิตและเพื่อชีวิตจริง
4. สร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประชาคมในสังคมและองค์กร
5. ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ ด ารงไว้ ซึ่ ง ภู มิ ปั ญ ญา และเอกลั ก ษณ์ ไทยให้ ป รากฏแก่
ประชาคมในชาติและประชาคมโลก

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ข้อมูลเบื้องต้นภาควิชา
ที่ตั้ง อาคาร 62 และ 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติความเป็นมา
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือได้ก่อตั้งขึ้น
 ในปี พ.ศ. 2505 ได้เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาช่างวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์เป็นรุ่นแรกในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ได้ยกระดับจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
 ในปี พ.ศ. 2509 มีการเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างวิทยุและ
อิเล็กทรอนิกส์ และมาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ในปี พ.ศ. 2514 ได้ปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัย เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทาให้การจัดส่วนราชการแบ่งเป็นคณะวิชาและได้จัดแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์มาสังกัดภาควิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งโครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในสังกัด
 ในปี พ.ศ. 2545 มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร 4 ปี
 ในปี พ.ศ. 2547 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ปรัชญา
ผลิตวิศวกรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาอุตสาหกรรมได้
อย่างยั่งยืน
ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาวิศวกรด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและคุณธรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์
บริการวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พัฒนางานวิจัย
พันธกิจ
1. ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อสร้างและประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคม
2. พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ และคุ ณ ภาพผลผลิ ต ด้ า นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคี
กับภาคอุตสาหกรรม
3. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
โดยใช้เป้าหมายและความต้องการของสังคมเป็นตัวกาหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อชีวิตจริง
4. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า พั ฒ นาและสร้ า งงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค่ า ด้ า นเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
อิเล็ กทรอนิ กส์ และเทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส์ อุ ตสาหกรรม ให้ ส ามารถชี้น าสั งคม และเป็น ที่ ยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในรูปพหุ
ภาคี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. ให้บริการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ส์อุตสาหกรรม ที่
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
7. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาคมในภาควิชา
8. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ให้ปรากฏแก่ประชาคม
ในชาติและประชาคมโลก
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โครงสร้างองค์กรของภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

สานักงานภาควิชา

แขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

แขนงวิชาโทรคมนาคม

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

โครงสร้างการบริหารของภาควิชา

คณะกรรมการภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง

คณะอนุกรรมการวิชาการ /
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองหัวหน้าภาควิชาด้านประกันคุณภาพการศึกษา
นายสมชาย สาลีขาว
สานักงานภาควิชา
น.ส. กษมา พุ่มศิริ

หัวหน้าแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ดร.สุพจน์ จันทร์วิวัฒน์

หัวหน้าแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผศ.ณรงค์ บัณฑิตย์

หัวหน้าแขนงวิชาโทรคมนาคม
ผศ.โอภาส ศิรคิ รรชิตถาวร

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตารางที่ 1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร

ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
(สาขาวิชา)

EIT
ETT
ECT

1
1
1

ENET

1

1. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2-3ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาโทรคมนาคม
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
3. ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 2 จานวนคณาจารย์/บุคลากร ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามสายงาน
วุฒิการศึกษา (คน)
ประเภท

ตาแหน่งวิชาการ (คน)

รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต่ากว่า

อาจารย์

ผศ.

รศ.

เอก

โท

ตรี

ป.ตรี

-

1

-

-

4
4

18*
19

2
2

-

13
13

9
9

2
3

-

1
-

5

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

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

รวม
สายสนับสนุนวิชาการ
-

25
25

ข้าราชการสาย ข, ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานพิเศษ

รวม

1

หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 3 คน
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ตารางที่ 3 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3ปี)
823
ปริญญาตรี4 ปี
148
รวม
971
ตารางที่ 4 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาแนกตามงบรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2551
จานวนเงิน (บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
901,500
เงินงบประมาณรายได้
3,279,350
รวม
4,180,850
ตารางที่ 5 แสดงจานวนอาคารสถานที่
อาคาร / ห้อง
1. ห้องปฏิบัติการและประลอง อาคาร 62
2. ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

จานวน
19
1

ตารางที่ 6 แสดงเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2554
เกณฑ์
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อ
8
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ข้อ
4
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

ร้อยละ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ

16
10
3
4

ข้อ

4
หน้า - 10 -

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์
มาตรฐาน

2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
ข้อ
นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ข้อ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้อ
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้อ
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
บาท : คน
นักวิจัยประจา
สมศ.6 ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ คน : ฉบับ

เป้าหมาย
4
6
4
4
70,000
5

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ข้อ

4

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ

5

ข้อ

6

ข้อ

7

ข้อที่ 5

ข้อที่ 5

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับ
ของส่วนงาน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
(เกณฑ์มาตรฐานมีข้อที่ 1 – ข้อที่ 5)

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา 2553 หน่วยงานได้คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ เฉลี่ยจาก 9 องค์ประกอบได้
คะแนนเท่ากับ 4.14 และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงดังนี้
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
ภาควิชาควรสนับสนุนให้นักวิจยั นาผลงานวิจัยที่ได้ไปจดสิทธิบตั ร

 องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
แผนปฏิบัติการประจาปีควรมีความสมบูรณ์ เช่น การกาหนดอัตลักษณ์ วิธีการ ระยะเวลา
เป้าหมาย งบประมาณ และการประเมินผล

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- ควรกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของภาควิชา
- ควรหาแนวทางดาเนินงานประกันคุณภาพที่เป็น Best Practice ของภาควิชา เช่นงานวิจัย
เกี่ยวกับบุคลากรภายในภาควิชาที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ภาควิชาควรนาผลประเมินความพึงพอใจ หรือผลประเมินความสาเร็จในเรื่องต่างๆ ไปพัฒนา
ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการจัดทาแผน หรือโครงการอย่างต่อเนื่อง
- ภาควิชาควรมีการดาเนินงานให้ครบถ้วนตามหลัก PDCA

จุดแข็งของภาควิชา
ภาควิช าเทคโนโลยี วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ นภาควิช าที่ มีทั้ งระบบและกลไก ต่างๆในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของภาควิชา ทั้งในด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารงาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาควิชามีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นผู้กาหนดแนวนโยบาย
วางแผนการดาเนิ น งาน ติดตามผลการปฏิบั ติงาน และ ประเมินผลการทางานในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง
อีก ทั้ งยั งมี การน าเอาผลที่ ได้ จ ากการประเมิ น ไปด าเนิ น การพั ฒ นา และปรับ ปรุง แผนงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาควิชา และ วิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
 ภาควิชาไม่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทาให้ตัวบ่งชี้บางตัวไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้
คะแนนในตัวบ่งชี้นั้นหายไป
 ตัวบ่งชี้บางตัวที่ภาควิชาต้องอ้างอิงการดาเนินงานของวิทยาลัย ซึ่งในการดาเนินงานของภาควิชา
ในปีต่อๆ ไปควรจัดให้มีการดาเนินการเองโดยภาควิชา
 เครือข่าย และ การนาไปประยุกต์ใช้งาน ในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 ภาควิชาควรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อทาให้ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถดาเนินการได้
 วางแนวนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน ของภาควิชาให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้
 สร้างเครือข่าย และ การนาไปประยุกต์ใช้งาน ในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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รายงานผลการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน



1.1-1-01,
1.1-1-02



3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจาภาควิชาเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาภาควิชาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี



1.1-1-01,
1.1-2-01
1.1-3-01,
1.1-1-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน



1.1-1-01




1.1-1-01
1.1-6-01,
1.1-6-02,
1.1-6-03
1.1-7-01
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสวนงาน และมีการจัดทาแผน
ดาเนินงาน และแผนปฎิบัติงานประจาปี (เอกสาร 1.1-1-01) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของวิทยาลัย (เอกสาร 1.1-1-02) และมหาวิทยาลัย โดยแผนการดาเนินงาน และ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของภาควิชาครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ
เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถใน
การวิจัยและพัฒนา ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล
และ ด้านการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 2
ภาควิชามีการถ่ายทอดแผนดาเนินงาน และแผนปฎิบัติงานประจาปี (เอกสาร 1.1-1-01) โดย
การแจกจ่ายเล่มแผนให้แก่บุคลากรของภาควิชาได้ทราบถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และเป้าหมาย
ของแผน และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน และยังมีการกาหนดเปาหมายใน
การดาเนินงานตามแผน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ บนเว็บไซด์
ของภาควิชา (เอกสาร 1.1-2-01)
ข้อ 3
ภาควิชาได้นาเอา Strategy Map ของวิทยาลัย (เอกสาร 1.1-3-01) มาแปลงเป็นแผนการ
ดาเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01) เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล และ ด้านการการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ข้อ 4
แผนการดาเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01) ได้กาหนด
นโยบาย โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาในการดาเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
ข้อ 5
แผนการดาเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01) ได้กาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน
ข้อ 6
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสาร 1.1-6-01) ซึ่งมีหน้าที่คอยกากับดูแลการดาเนินงาน
ของภาควิชาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชา ซึ่งมีการประชุมเพื่อติดตามผล
การดาเนินงานในด้านต่างๆของภาควิชา(เอกสาร 1.1-6-02, 03)
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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เกณฑ์
ข้อ 7

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน ต่อคณะกรรมการงานการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรอบ 6 เดือน ซึ่งรายงานดังกล่าวครอบคลุมประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของแผนปฏิบัติงานประจาปีของภาควิชา(เอกสาร 1.1-7-01)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาแผน

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

8 ข้อ

ผลการ
คะแนนได้
ดาเนินงาน
7 ข้อ
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสวนงาน และมีการจัดทาแผนดาเนินงาน
และแผนปฎิบัติงานประจาปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของวิทยาลัย โดยแผนการดาเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชาครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล และ ด้านการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อีก
ทั้งภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา ซึ่งมีหน้าที่คอยกากับดูแลการดาเนินงานของภาควิชาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของภาควิชา
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรมีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาภาควิชาไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
แนวทางการพัฒนา :
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.1-1-01
เอกสารหมายเลข 1.1-1-02
เอกสารหมายเลข 1.1-2-01
เอกสารหมายเลข 1.1-3-01
เอกสารหมายเลข 1.1-6-01
เอกสารหมายเลข 1.1-6-02
เอกสารหมายเลข 1.1-6-03
เอกสารหมายเลข 1.1-7-01

แผนดาเนินงาน และแผนปฎิบัติงานประจาปีของภาควิชา
แผนพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน้าเว็บไซด์ภาควิชาที่เกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Strategy Map ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คาสั่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชา ครั้งที่ 3 / 2554
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชา ครั้งที่ 1 / 2555
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6เดือนของภาควิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด



2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย



4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการ
ศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการ
ศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตาม



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.1-1-01,
2.1-1-02,
2.1-1-03,
2.1-1-04
2.1-2-01
2.1-1-03,
2.1-1-04
2.1-3-01,
2.1-3-02,
2.1-3-03,
2.1-3-04



2.1-4-01,
2.1-1-02
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การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ และทุก
หลักสูตร
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างส่วนงาน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา*
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา*
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา*

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

ไม่ได้
ดาเนินงาน







*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อตามเกณฑ์ 2 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป
ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับปริญญาโท
1.3 ระดับปริญญาเอก
2. จานวนหลักสูตรที่มีการดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 5
มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2
-

หลักสูตร
หลักสูตร

2
-
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. จานวนหลักสูตรที่มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร
3.2 จานวนหลักสูตรที่มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการตามกรอบ TQF (นับเฉพาะหลักสูตร TQF)
4.1 จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ดาเนินการตามกรอบ TQF
4.2 จานวนหลักสูตรที่มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ของกรอบ TQF
4.3 จานวนหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ TQF ที่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทกี่ าหนด
4.4 จานวนหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ TQF ที่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
5. จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
5.1 จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทั้งหมด
5.2 จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพ
5.3 จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.3 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่มคี วามร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
ต่อหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด
6. จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน
6.1 ระดับปริญญาโท (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก)
6.2 ระดับปริญญาเอก
6.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนต่อ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
7. จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
7.1 ระดับปริญญาตรี
7.2 ระดับปริญญาโท
- นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผน ก
- นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผน ข
7.3 ระดับปริญญาเอก
7.4 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่อยู่ในหลักสูตร
ต่อจานวนนักศึกษาทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน่วยวัด
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
-

หลักสูตร
หลักสูตร

2
2

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2
2
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร

2
1

หลักสูตร

-

หลักสูตร

-

หลักสูตร
หลักสูตร
ร้อยละ

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

971
-
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชาใช้ระบบและกลไกลการเปิดหลักสูตรใหม่ตามนโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสาร (เอกสาร 2.1-1-01) และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548
(เอกสาร 2.1-1-02) ภาควิชามีการดาเนินงานตามระบบที่กาหนด โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้ง อสบ.และ
วศบ. ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ครบทุกหลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-03,04 เล่มหลักสูตรที่มี
ตราประทับรับรอง)
ข้อ 2
ภาควิชามีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตร ตามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสาร
2.1-2-01) โดยภาควิชายังไม่มหี ลักสูตรที่เข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตร
ข้อ 3
ทุกหลั กสูต รในภาควิช ามีการดาเนิ นงานให้เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลักสูต รระดั บ อุดมศึกษา
แห่งชาติโดยหลักสูตรของภาควิชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด หลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-03,04
เล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง) และมีการประชุมของกรรมการวิชาการและหลักสูตร เพื่อติดตาม
การปรับปรุงหลักสูตร (เอกสาร 2.1-3-01)และการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตราฐานคุณ วุฒิ การศึกษา(มคอ.) (เอกสาร 2.1-3-02,03) และหลักสูตรของภาควิชา ได้ รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย(เอกสาร 2.1-3-04)
ข้อ 4
ภาควิชามีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุมกากับ ให้มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร (เอกสาร 2.1-4-01) โดยนาผล
จากการประเมินในข้อ 3 มาวิเคราะห์การดาเนินงานของหลักสูตร และนาไปปรับปรุงหลักสูตรตาม
วงรอบ 5 ปีที่ สกอ กาหนดให้ทาการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-02)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีคณะกรรมการวิชาการ และ ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีระบบและกลไกในการเปิดปิดหลักสูตร
มีการประชุม พัฒนา ปรังปรุงหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรจัดให้มีระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางการพัฒนา :

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.1–1–01
เอกสารหมายเลข 2.1–1–02
เอกสารหมายเลข 2.1–1–03
เอกสารหมายเลข 2.1–1–04
เอกสารหมายเลข 2.1–2–01
เอกสารหมายเลข 2.1–3–01
เอกสารหมายเลข 2.1–3–02
เอกสารหมายเลข 2.1–3–03
เอกสารหมายเลข 2.1–3–04
เอกสารหมายเลข 2.1–4–01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เอกสาร นโยบายการบริหารจัดการของ มจพ. เรื่องแนวทาง
กาหนดแผนการเปิดหน่วยงานใหม่ และ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่
เอกสาร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. 2548
สาเนาเล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร วศบ.
สาเนาเล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร อสบ.
เอกสาร บันทึกข้อความ เรื่อง แนวทางปฎิบตั ิการแจ้งปิดหลักสูตร
สาขาวิชา
เอกสารประกอบการประชุมของกรรมการวิชาและหลักสูตร ครัง้ ที่ 4/2554
เล่มรายงาน มคอ.2 หลักสูตร วศบ. ของภาควิชา
เล่มรายงาน มคอ.2 หลักสูตร อสบ. ของภาควิชา

สาเนาใบรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร
เอกสาร แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
หรือ
2. ค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกเปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก =
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
คะแนนทีไ่ ด้ =
30

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

x5
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1.2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1.3 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒปิ ริญญาเอกในรอบปีก่อนหน้าที่ผา่ นมา

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน

ผลการดาเนินงาน
25
2
19
4
0

การคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก =

4
 100  16
25

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

16
 5  1.33 คะแนน
60

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก

ร้อยละ

ร้อยละ 16

ร้อยละ 16

คะแนน
ที่ได้
1.33

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
-- ไม่มี -จุดที่ควรพัฒนา :
- ควรให้ทุนแก่อาจารย์ที่วุฒิปริญญาโท หรือบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.2–1–01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เอกสาร MA&QA รายชื่อบุคคลากรประจาภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ
2. แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเปรี ย บเที ย บกั บ
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางผูช้ ่วยศาตราจารย์ รองศาตราจารย์และศาสตราจารย์
x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนนทีไ่ ด้ =
60

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

x5
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีไ่ ม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1.2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีม่ ีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.3 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีม่ ีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
1.4 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีม่ ีตาแหน่งศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีม่ ีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันในรอบปีการศึกษาที่ผา่ นมา
การคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รศ. และ ศ. =

หน่วยวัด
คน

ผลการดาเนินงาน
25

คน
คน
คน
คน
คน

13
9
3
0
0

3
 100  12
25

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

12
5  2
30

คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ร้อยละ

ร้อยละ 10

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 12

คะแนน
ที่ได้
2

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา :
- ควรสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานมากขึ้น เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.3–1–01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เอกสาร MA&QA ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด



3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
หรือ 4 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.4-1-01,
2.4-1-02
2.4-1-03
2.4-2-01,
2.4-2-02,
2.4-2-03,
2.4-2-04
2.4-3-01,
2.4-3-02,
2.4-3-03,
2.4-3-04,
2.4-3-05



2.4-1-02,
2.4-4-01


2.4-5-01



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชาได้มีแผนอัตรากาลังของภาควิชา ซึ่ง บรรจุอยู่แล้วในแผนปฏิบัตการประจาปีของภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 2.4-1-01 ) อีกทั้งภาควิชาได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง
“สมรรถนะวิชาชีพครู” (เอกสารหมายเลข 2.4-1-02) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มี
การอบรม ฝึกทักษะ และเทคนิคการสอน เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน และภาควิชายัง
มีการส่งบุคลากรไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เคล็ดลับนาไปสู่การสอนที่ดี” (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-03)
ข้อ 2
มหาวิท ยาลั ยกาหนดแนวปฏิบั ติ ในด้ านการสรรหา คัด เลือก บุ คคลากรไวเป็ น ลายลักษณ์ อักษร
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-01 ) โดยกาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน (job description) (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-02) มีการกาหนดหลักเกณฑ์เส้นทางเดินของตาแหน่งไว้ (carrier path) (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-03) อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-04)
ข้อ 3
วิทยาลัยมีการยกย่องใหเกียรติผู ไดรับ รางวัลโดยวิธีการต่า งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ไดรับ
รางวัล ผ่านทางเอกสารประชาสัมพัน ธ์ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-3-01 ) และเว็บ ไซด์
ประชาสั มพั น ธ์ของวิท ยาลั ย (เอกสารหมายเลข 2.4-3-02) และมี การเสนอชื่ อผู้ป ฏิบั ติงานดีเด่ น
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-03) เป็น ต้น อีกทั้งมีนโยบายดูแลสุ ขภาพของบุคลากร โดยมีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-04) ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-05 )
ข้อ 4
ภาควิช าได้ ส่ งเสริม ให้ บุ คลากรเข้าร่วมการอบรมสัม มนาเรื่อง “สมรรถนะวิช าชี พ ครู ” (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-02) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการอบรม ฝึกทักษะ และเทคนิค
การสอน เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน หลังจากผ่านการอบรมสัมมนา คณาจารย์ได้นา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ซึ่งนักศึกษาแต่ละชั้นเรียนได้มีการประเมินผู้สอน
ในแต่ละภาคเรียน (เอกสารหมายเลข 2.4-4-01 )
ข้อ 5
วิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ลจรรยาบรรณขึ้ น โดยมี ห น้ า ที่ จั ด ท าคู่ มื อ
จรรยาบรรณบุ คลากรของวิท ยาลั ย (เอกสารหมายเลข 2.4-5-01 )และคอยกากับ ดูแล กิจ กรรม
ส่งเสริม ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

3 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
- ภาควิชาและวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการสนับสนุน ส่งเสริม ใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา :
- ควรมีการประเมินผลแผนการบริหารการพัฒนาคณาจารย์ และนาผลประเมินทีไ่ ด้ไปปรับปรุงแผนการพัฒนา
คณาจารย์
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.4–1-01
เอกสารหมายเลข 2.4–1-02
เอกสารหมายเลข 2.4–1-03
เอกสารหมายเลข 2.4–2-01
เอกสารหมายเลข 2.4–2-02
เอกสารหมายเลข 2.4–2-03
เอกสารหมายเลข 2.4–2-04
เอกสารหมายเลข 2.4–3-01
เอกสารหมายเลข 2.4–3-02
เอกสารหมายเลข 2.4–3-03
เอกสารหมายเลข 2.4–3-04
เอกสารหมายเลข 2.4–3-05
เอกสารหมายเลข 2.4–4-01
เอกสารหมายเลข 2.4–5-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

แผนปฏิบัติการประจาปี2554 ของภาควิชา
คาสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง “สมรรถนะวิชาชีพครู”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เคล็ดลับนาไปสู่การสอนที่ด”ี
แนวปฏิบัติ และข้อกาหนดในด้านการสรรหา คัดเลือก บุคคลากร
คาอธิบายลักษณะงาน (job description)
หลักเกณฑ์เส้นทางเดินของตาแหน่งไว้ (carrier path)
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน (job evaluation)
เอกสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยทีป่ ระชาสัมพันธ์ผลงานทีไ่ ด
รับรางวัล
หน้าเว็บไซด์ของวิทยาลัย เรื่อง การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัย
ดีเด่น ผู้สอนดีเด่น
บันทึกข้อความขอให้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2554
เอกสารเชิญชวนการตรวจเช็คสุขภาพประจาปี
ภาพโรงยิม ห้องฟิตเนต สนามแบตมินตัน สนามเปตอง
ผลประเมินการสอนของอาจารย์
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรของวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

มีการ
ดาเนินกา
รแต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร



2.6-1-01,
2.1–1–03,
2.1–1–04

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา



2.1–1–03
2.1–1–04
2.1–3–02
2.1–3–03

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา







2.1–1–03,
2.1–1–04
2.6-4-01,
2.6-4-02
2.6-5-01


2.6-6-01


2.6-1-01,
2.6-7-01,
2.6-7-02
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับที่เปิดสอน
2. จานวนหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจาก
การทาวิจัย
4. จานวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน
5. จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทัง้ หมด
6. จานวนรายวิชาที่มีรายละเอียดของรายวิชาตามที่กาหนดในกรอบ TQF
7. จานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
8. จานวนรายวิชาที่มผี ลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 3.51 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หน่วยวัด
หลักสูตร
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
2
2

หลักสูตร

2

หลักสูตร

2

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

72
72
72
72

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุก
หลักสูตร โดยภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-01) และทุกหลักสูตรของภาควิชาได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่
บริหารและจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรมีแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดให้มีกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ชั่วโมงปฏิบัติการ
การอภิปรายกลุ่ม การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยตนเองรวมทั้งการทาโครงงาน เป็นต้น (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1–1–03,04 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร อสบ. วศบ.)
ข้อ 2
รายวิชาของทุกหลักสูตรในภาควิชามีแผนการเรียนการสอน โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา ลักษณะการดาเนิน การเรียนการสอน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–1–
03,04 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร อสบ. วศบ.) อีกทั้งยังมีการดาเนินงานหลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา(มคอ.) (เอกสาร 2.1-3-02,03)
ข้อ 3
หลักสูตรในภาควิชามีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปราย
กลุ่ม การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยตนเอง การฝึกงาน รวมทั้งการทาโครงงานปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–1–03, 04 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร อสบ. วศบ.)
ข้อ 4
ภาควิชามีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยเชิญ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยราชฏัชนครปฐม อดีตดารงตาแหน่งที่ปรึกษาบริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จากัด
เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อสอนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6-4-01) อีกทั้งภาควิชายังมีการส่งนักศึกษา
ไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย (เอกสารหมายเลข 2.6-4-02)
ข้อ 5
ภาควิชามีการสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นามาจาก
งานวิจยั เช่น อาจารย์สมชาย สาลีขาว ได้ทาการเรียนการสอน และ ทางานวิจัยด้านสายอากาศ จึงได้
นาผลงานทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2.6–5-01) มาเผยแพร่แก่นกั ศึกษาที่
เรียนในวิชา สายอากาศของภาควิชา จึงทาให้มีนักศึกษาที่ร่วมทางานวิจัยกับอาจารย์เพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้งอาจารย์ทา่ นอื่นได้ทางานวิจยั ในห้องเรียน เช่น การทาวิจัยสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (ELearning) เป็นต้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อ 6
ทุกวิชาที่เปิดสอนในภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
โดยมี ผ ลการประเมิ น ความพึ งพอใจแต่ ล ะรายวิ ช าไม่ ต่ ากว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ ม 5 (เอกสาร
หมายเลข 2.6-6-01)
ข้อ 7
ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ และหลักสูตร(เอกสารหมายเลข 2.6-1-01)
ของภาควิ ชามี หน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบหลั กสูต รที่ เปิ ด สอน ในการกากับ ดู แล ติ ดตาม วิเคราะห์ ผ ล การ
ดาเนินงานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีการประชุมของคณะกรรมการ โดยจากรายงานการ
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เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
ประชุ ม ได้ กล่ า วถึง เรื่อ ง การปรับ ปรุงหลั กสู ต ร รูป แบบการเรีย นการสอน การสอนวิ ช าปฏิ บั ติ
โครงงาน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 2.6-7-01, 02)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
7 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอน ในการกากับดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผล การดาเนินงานหลักสูตร มีการ
ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อ การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปฏิบัติ โครงงาน เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :

รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.6-1-01
เอกสารหมายเลข 2.6-4-01
เอกสารหมายเลข 2.6-4-02
เอกสารหมายเลข 2.6-5-01
เอกสารหมายเลข 2.6-6-01
เอกสารหมายเลข 2.6-7-01
เอกสารหมายเลข 2.6-7-02
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชา
หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมทาการเรียนการสอน
เอกสารส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานภายนอก
บทความทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษา
สรุปผลประเมินรายวิชาของทุกวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2554 ของกรรมการฝ่ า ยพั ฒ นา
วิชาการ และหลักสูตร
เอกสารประกอบการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2555 ของกรรมการฝ่ า ยพั ฒ นา
วิชาการ และหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ*

มีการ
ดาเนินการ
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน



เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.7–1-01
2.7–1-02



2.7–2-01,
2.7–1-02,
2.6-7-01,
2.6-7-02



2.7–3-01
2.7–3-02
2.7–3-03



2.7–4-01
2.7–4-02
2.7–4-03



2.7–5-01
2.7–5-02


*เกณฑ์มาตฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
ตามเกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
4 หรือ 5 ข้อ ทั่วไป และตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์ทั่วไป
เฉพาะกลุ่ม
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

หน่วยวัด
โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ไม่มี

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชาได้มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้แจกแบบสารวจให้กับทุกสาขา
เพื่อให้สาขาวิชาแจกแบบสารวจแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เอกสาร
เพิ่ ม เติ ม หมายเลข 2.7–1-01) เพื่ อภาควิช าจะได้ น าข้ อมู ล ที่ ได้ จ ากการส ารวจไปท าการปรับ ปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด
อีกทั้งยังมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่จะผลิตออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร(มคอ.2)
ของภาควิชา(เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2.7–1-02)
ข้อ 2
จากผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสารหมายเลข 2.7–2-01) คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรได้มีการนาผลสารวจที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาที่สอน และ
การเน้นการปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงต่างๆของหลักสูตรภาควิชาได้ทาการปรับ มคอ2. ของ
หลักสู ตรทุ กหลั กสูต รที่ เปิ ด สอนของภาควิ ชา (เอกสารหมายเลข 2.7–1-02) อี กทั้ งกรรมการฝ่า ย
พัฒนาวิชาการ และหลักสูตรของภาควิชามีการประชุมของคณะกรรมการ โดยจากรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4, และ 5 ได้กล่าวถึงเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปฏิบัติ
โครงงาน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 2.6-7-01, 02)
ข้อ 3
ภาควิชามีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยภาควิชามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(เอกสารหมายเลข 2.7–3-01) และเว็บไซด์ของภาควิชาที่เป็นแหล่งข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
(เอกสารหมายเลข 2.7–3-02) อีกทั้งวิทยาลัยยังมีห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้หลังเวลาเรียน
(เอกสารหมายเลข 2.7–3-03)
ข้อ 4
ภาควิชายังมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหอาจารย์ และ นักศึกษามีโอกาสเขาร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบัน หรือ นอกสถาบัน โดยตั้งอยู่ในรูปเป็นเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข
2.7–4-01) โดยภาควิชาได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.7–402) ที่เกิดขึ้นในที่ตา่ งๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหนักศึกษารับรู้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาทางานวิจยั ร่วมกัน และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ(เอกสารหมายเลข 2.7–4-03)
ข้อ 5
มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาต่างๆเช่น งานวันรวมน้าใจ งาน
สืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีไหว้ครู เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.7–5-01) อีกทั้งภาควิชายังจัดงาน
กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ เช่น งานทาบุญเนื่องในโอกาสปีใหม่ งานไหว้ครู เป็นต้น(เอกสารหมายเลข
2.7–5-02)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชา และ วิทยาลัย มีระบบ กลไกในการผลิตบัณฑิตที่พึ งประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่ เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.7–1-01
เอกสารหมายเลข 2.7–1-02
เอกสารหมายเลข 2.7–2-01
เอกสารหมายเลข 2.7–3-01
เอกสารหมายเลข 2.7–3-02
เอกสารหมายเลข 2.7–3-03
เอกสารหมายเลข 2.7–4-01
เอกสารหมายเลข 2.7–4-02
เอกสารหมายเลข 2.7–4-03
เอกสารหมายเลข 2.7–5-01
เอกสารหมายเลข 2.7–5-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

แบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.2)
ผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เว็บไซด์ของภาควิชา
ภาพห้องอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร งบประมาณประจาปี 2554
เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการต่างๆ
บทความวิจยั ของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์
ภาพกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทีจ่ ัดโดยภาควิชา

หน้า - 36 -

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

สาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งส่วนงาน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสาเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
2. จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
3. จานวนตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

ไม่ได้
ดาเนินงาน

2.7-1-02
2.8–2-01
2.8–2-02
2.8–3-01
2.8–3-02
2.8–4-01

2.8–5-01

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หน่วยวัด
โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
1

ตัวบ่งชี้

1

1
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
4. ร้อยละของตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
5. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
6. จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

หน่วยวัด
คะแนน

ผลการดาเนินงาน
4.15

คน

-

กิจกรรม

-

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ในรายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) (อ้างอิงเอกสาร 2.7-1-02) ได้มี
การกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในทุกรายวิชาที่ภาควิชาทาการเปิดสอน
ข้อ 2
ภาควิชามีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไปยังผู้บริหาร โดยส่งรายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) ให้ฝ่าย
วิชาการ ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทาการพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.8–2-01) ซึง่
คณาจารย์ทุกท่านของภาควิชาได้จัดทาขึ้น อีกทั้งภาควิชายังนาขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพื่อให้
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง(เอกสารหมายเลข 2.8–2-02)
ข้อ 3
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.8–3-01, 02)
ข้อ 4
จากการที่ภาควิชาได้จัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น
ภาควิชามีการประเมินผล
กิจกรรม ซึ่งผลการประเมินที่ได้มีค่าเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 2.8–401)
ข้อ 5
ภาควิชามีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย และ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในโครงการร่วมใจช่วยภัยน้าท่วม จากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.8–5-01)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย และ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม

ซึ่งมี

จุดที่ควรพัฒนา :
จัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.8–2-01
เอกสารหมายเลข 2.8–2-01
เอกสารหมายเลข 2.8–3-01
เอกสารหมายเลข 2.8–3-02
เอกสารหมายเลข 2.8–4-01
เอกสารหมายเลข 2.8–5-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

บันทึกข้อความขอส่งหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2)
หน้าเว็บไซด์ มคอ. ของภาควิชา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2554
ประมวลภาพกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2554
บันทึกข้อความขอมอบเกียรติบัตร
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องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน

1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา



3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ ไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

ไม่ได้
ดาเนินงาน

3.1-1-01
3.1-1-02
3.1-2-01
3.1-2-02
3.1-3-01
3.1-3-02
3.1-4-01
3.1-5-01
3.1-6-01








คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการข้อมูลข่าสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา
3. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หน่วยวัด
ค่าเฉลี่ย

ผลการดาเนินงาน
4.26

ค่าเฉลี่ย

4.16

ค่าเฉลี่ย

4.12
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานต่างๆ เช่น ขอมูลดานการ
เรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สวนงานสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-01) และวิทยาลัยยังมีฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือให คาปรึกษา
สาหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวติ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-02) โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรอง
ทุกขของนักศึกษาที่ขอใชบริการตลอดเวลา อีกทั้งภาควิชา มีการตั้งอาจารยที่ปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกห้องทุกชั้นปี
ข้อ 2
ภาควิชามีการจัดทาเว็บไซต (เอกสารหมายเลข 3.1-2-01) และยังมีบอร์ดไว้ปิดประกาศ
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-02) สาหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน
ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ
ข้อ 3
ภาควิชามีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-3-01) อีกทั้งยังมีการพานักศึกษา
ไปดูงานนอกสถานที่ ณ งานบีโอไอแฟร์ เมืองทองธานี เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-02)
ข้อ 4
ภาควิชามีการจัดทาเว็บไซด์สาหรับศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข 3.1-4-01) สาหรับประกาศ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ขาวสารวิชาการ
ข้อ 5
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คือ การจัดอบรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต สาหรับช่างอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 3.1-5-01) เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้น
ข้อ 6
ภาควิชามีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งผลประเมินที่ได้ในปีการศึกษา 1/2554 คือ 4.12 และ ในปีการศึกษา 2/2554
คือ 4.04 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-01)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

6 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน้า - 41 -

จุดแข็ง :
ภาควิชามีการจัดทาเว็บไซตสาหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน
ขอมูลทุน
การศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ เป็นต้น และมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการ
และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 3.1-1-01
เอกสารหมายเลข 3.1-1–02
เอกสารหมายเลข 3.1–2-01
เอกสารหมายเลข 3.1–2-02
เอกสารหมายเลข 3.1–3-01
เอกสารหมายเลข 3.1-3-02
เอกสารหมายเลข 3.1–4-01
เอกสารหมายเลข 3.1-5-01
เอกสารหมายเลข 3.1–6-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

ฐานข้อมูลนักศึกษา
เว็บไซด์งานกิจการนักศึกษา
หน้าเว็บไซด์ภาควิชา
รูปบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชา
สาเนาใบส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน
รูปการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ งานบีโอไอแฟร์
หน้าเว็บไซด์สาหรับศิษย์เก่า ของภาควิชา
โครงการอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต สาหรับช่างอุตสาหกรรม
ผลประเมินคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
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องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงาน และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน



3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย



4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์



5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

4.1–1-01
4.1–1-02
4.1–1-03
4.1–2-01
4.1–2-02
4.1–2-03
4.1–3-01,
4.1–3-02,
4.1–3-03,
4.1–3-04
4.1–4-01,
4.1–4-02
4.1–4-03



4.1–5-01,
4.1–5-02,
4.1–5-03


4.1–6-01
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-01) มีหน้าที่สง่ เสริม สนับสนุน
ด้านงานวิจัยของภาควิชา อีกทั้งฝ่ายวิจัยของวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดแนวทาง
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-02) รวมถึงการให้ทุน
วิจัย อีกทั้งยังได้มีการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่บุคลากรแต่ละคนได้ทามาแล้วเพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-03)
ข้อ 2
ภาควิชาได้จัดให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยให้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
ให้นักศึกษาปริญญาตรีทาปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ เช่น ปริญญานิพนธ์เรื่อง
สายอากาศแบนด์คู่โดยใช้เทคนิคแถบหยุด (เอกสารหมายเลข 4.1–2-01) ซึ่งเป็นการนาความรู้ที่ได้
จากการเรียนวิชาสายอากาศ (เอกสารหมายเลข 4.1–2-02) นามาประยุกต์ใช้ในการทาปริญญานิพนธ์
อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้วย(เอกสารหมายเลข 4.1–2-03)
ข้อ 3
ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มปี ระชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านการวิจัยต่างๆ เช่น การ
อบรมโครงการ สร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย) (เอกสารหมายเลข 4.1–3-01) เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยให้
มากขึ้น รวมถึงการที่มีฐานข้อมูลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-02) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ วิทยาลัยมีเว็บไซด์หน้าข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-03) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยั
อีกทั้งวิทยาลัยได้จดั ทาเล่มจรรยาบรรณเพื่อความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ด้านการวิจัยแก่อาจารย์ และผู้วจิ ัยด้วย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-04)
ข้อ 4
วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งที่เป็นเงินรายได้ และเงินงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยของ
วิทยาลัยโดยแบ่งเป็นทุนแบบต่างๆ เช่น ทุนเพื่อประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ์ ทุนสนับสนุนเพื่อการ
นาเสนอผลงานระดับนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1–4-01) เป็นต้น อีกทั้งภาควิชามีการจัดสรร
งบประมาณ 2554 จานวน 51,500 บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 4.1–
4-02) โดยบุคลากรของภาควิชาสามารถที่จะขอเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรนี้ เพื่อการไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ(เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 4.1–4-03)
ข้อ 5
ภายในภาควิชามีห้องปฏิบตั ิการเพื่อใช้ในการทาวิจัย มีเครื่องมือ (เอกสารหมายเลข 4.1–5-01) และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย และวิทยาลัยมีห้องสมุด (เอกสารหมายเลข
4.1–5-02) ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล อีกทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลต่างๆที่
สนับสนุนงานด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–5-03)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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เกณฑ์
ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยของภาควิชามีการประชุม โดยวาระประชุม (เอกสารหมายเลข 4.1–6-01)
ได้กล่าวถึงการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของภาควิชาทั้งในด้าน ทุนวิจัยที่นักวิจัยในภาคได้รับใน
ปี ที่ ผ่า นมา งานวิจัย ที่ ยั งคงค้าง ประกาศแหล่งทุ น รวมถึงความต้ องการด้ านทรัพ ยากรที่ นั กวิจั ย
ต้องการเพิ่มเติม

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีระบบบริหารที่สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการ
นาเสนองานวิจัย และยังสนับสนุนให้นักวิจัยร่วมทาวิจัยกับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ควบคู่
กับการสร้างนักวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยได้เริ่มต้นทาวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการนา
งานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา :
วิทยาลัยควรกาหนดหรือปรับภาระงานสอนให้เหมาะสม เพื่อเกื้อหนุนต่อการเรียนรู้วิชาการทีท่ ันสมัย และ
ทางานวิจัย โดยตั้งเกณฑ์การปรับภาระงานวิจยั เทียบกับภาระงานสอนอย่างเป็นรูปธรรม

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน้า - 45 -

รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 4.1–1-01
เอกสารหมายเลข 4.1–1-02
เอกสารหมายเลข 4.1–1-03
เอกสารหมายเลข 4.1–2-01
เอกสารหมายเลข 4.1–2-02
เอกสารหมายเลข 4.1–2-03
เอกสารหมายเลข 4.1–3-01
เอกสารหมายเลข 4.1–3-02
เอกสารหมายเลข 4.1–3-03
เอกสารหมายเลข 4.1–3-04
เอกสารหมายเลข 4.1–4-01
เอกสารหมายเลข 4.1–4-02
เอกสารหมายเลข 4.1–4-03
เอกสารหมายเลข 4.1–5-01
เอกสารหมายเลข 4.1–5-02
เอกสารหมายเลข 4.1–5-03
เอกสารหมายเลข 4.1–6-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ของภาควิชา
หน้าเว็บไซด์เกี่ยวกับระเบียบการวิจัยของฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย
หน้าเว็บไซด์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ปริญญานิพนธ์เรื่อง “สายอากาศแบนด์คู่โดยใช้เทคนิคแถบหยุด”
ขบวนวิชาปีการศึกษา 2/2554 วิชา 351451 วิศวกรรมสายอากาศ
บทความเรื่อง “สายอากาศแบนด์คู่โดยใช้เทคนิคแถบหยุด” ที่ได้เผยแพร่
หน้าเว็บไซด์หน้าข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจยั
หน้าเว็บไซด์หน้าข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย ของวิทยาลัย
สาเนา เล่มจรรยาบรรณด้านการวิจัยของวิทยาลัย
ประกาศทุนวิจัยของวิทยาลัย
เอกสารสรุปการใช้เงินของภาควิชา
บันทึกข้อความขอทุนสนับสนุนการร่วมนาเสนอบทความวิจยั ระดับชาติ
ภาพห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือของภาควิชา
ภาพห้องสมุดของวิทยาลัย
หน้าเว็บไซด์ของสานักวิจยั
เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายวิจัยของภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร*

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข


4.2–1-01,
4.2–1-02,
4.2–1-03


4.2–2-01,
4.2–2-02
4.2–2-03
4.2–2-02,
4.2–2-03,
4.2–3-01







4.2–5-01,
4.2–5-02


*เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ3
ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
4 หรือ 5 ข้อ ทั่วไป และตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์ทั่วไป
เฉพาะกลุ่ม
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
2. จานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

หน่วยวัด
ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
-

เรื่อง

ไม่มี

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2–1-01) มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านงานวิจัยของภาควิชา อีกทั้งฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดแนวทาง ขั้ นตอน และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่งานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2–1-02) อีกทั้งยังมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ และ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (เอกสาร
หมายเลข 4.2–1-03)
ข้อ 2
มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย มีการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อเป็น
องค์ความรู้ซึ่งให้คนทั่วไปเข้าใจได้งาน และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยบนเว็บไซด์(เอกสาร
หมายเลข 4.2–2-01) อีกทั้งยังมีกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ซึ่ง ได้กาหนดแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาจัดทาเป็นวารสารวิชาการ(เอกสาร
หมายเลข 4.2–2- 02, 03) โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มาเป็ น ผู้
พิจารณา คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผ่านบทความที่นาเสนอเพื่อเผยแพร่
ให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า หรือ การนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นต่อไป
ข้อ 3
มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยจัดทาวารสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 4.2–2-01, 02) เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า หรือ การนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น
ต่อไป อีกทั้งยังมีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัย(เอกสารหมายเลข 4.2–3-01)
ข้อ 4
ไม่มีการดาเนินการ
ข้อ 5
ฝ่ า ยวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย มี หน่ ว ยงานที่ ให้ ข้อมู ล แนะแนวทาง และส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจด
สิทธิบัตร (เอกสารหมายเลข 4.2–5-01) เพื่อให้นักวิจัยนาผลงานวิจัยที่ได้ ไปจดสิทธิบัตร เพื่อเป็น
การคุ้ม ครองสิ ท ธิ ท างปั ญ ญา อี ก ทั้ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย ยั งออกระเบี ย บ สจพ. ว่า ด้ ว ย การบริห าร
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สิน ทางปัญญา พ.ศ. 2550 (เอกสารหมายเลข 4.2–5-02)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4
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การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีคณะกรรมการฝ่ายวิจยั มีหน้าทีส่ ่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานทีไ่ ด้จากการวิจัย โดย
มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยจัดทาวารสารวิชาการ เพือ่ เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า
หรือ การนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรสนับสนุนให้นักวิจยั นาผลงานวิจัยที่ได้ไปจดสิทธิบตั ร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :

รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 4.2–1-01
เอกสารหมายเลข 4.2–1-02
เอกสารหมายเลข 4.2–1-03
เอกสารหมายเลข 4.2–2-01
เอกสารหมายเลข 4.2–2-02
เอกสารหมายเลข 4.2–2-03
เอกสารหมายเลข 4.2–3-01
เอกสารหมายเลข 4.2–5-01
เอกสารหมายเลข 4.2–5-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ของภาควิชา
หน้าเว็บไซด์เกี่ยวกับระเบียบการวิจัยของฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง “หลักเกณฑ์ และ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ
การเขียนบทความวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์”
หน้าเว็บไซด์การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากงานวิจยั
วารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
วารสารวิชาการเทคโนโลยี ของวิทยาลัย
หน้าเว็บไซด์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
แนวทาง หลักเกณฑ์ การจดสิทธิบัตร
ระเบียบ สจพ. ว่า ด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สิน ทาง
ปัญญา พ.ศ. 2550
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จาแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ลาดับ
โครงการวิจัย
ที่
1 ระบบการวินิจฉัยฟอล์ตและการจัดการอัตโนมัติ
2 การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัว
3 การพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิต
รวม

เงินงบประมาณ (บาท)
(ที่ทาการแบ่งแล้ว)
940,000
894,704
851,666
2,686,370

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ปฏิบตั ิงานจริง
1.1 จานวนอาจารย์ประจา
1.2 จานวนนักวิจัยประจา
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.1 จากภายในมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา

หน่วยวัด
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท : คน

เอกสาร
อ้างอิงเลขที่
4.3-1-01
4.3-1-02
4.3-1-03

ผลการดาเนินงาน
25 คน
940,000 บาท
1,746,370 บาท
107,454.80
บาท : คน

การคานวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจา



2,686,370
 107,454.8 บาทต่อคน
25

3. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้  107,454.80  5  3.358 คะแนน
160,000

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
คะแนนทีไ่ ด้ในระดับคณะวิชา
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

บาทต่อคน

70,000

107,454.80

3.358

 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
อาจารย์ประจาภาควิชาได้รับทุนวิจัยจานวนมาก จากทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา :
ทุนวิจัยที่อาจารย์ประจาภาควิชาได้รับ เป็นการได้รับเพียงบางคน
แนวทางการพัฒนา :
จัดหาแหล่งทุนเพิ่มเติม และสนับสนุนให้อาจารย์ทา่ นอื่นทาวิจยั
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 4.3–1-01
เอกสารหมายเลข 4.3–1-02
เอกสารหมายเลข 4.3–1-03
เอกสารหมายเลข 4.3–1-04

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

สรุปรายละเอียดเงินทุนวิจัยของวิทยาลัย
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัว
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิต
เอกสาร MA&QA รายชื่อบุคลากรประจาภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยกาหนดให้
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาขาวิชา
สูตรการคานวณ :
1. คานวณร้ อ ยละของงานวิจั ย หรื องานสร้างสรรค์ ข องอาจารย์ ป ระจาและนั ก วิจั ย ประจ าที่ น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
x
=
100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. แปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
20

X5

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน
1. จานวนอาจารย์ประจา และนักวิจัยประจาทั้งหมด นับรวมผู้ที่ลาศึกษา
(ปีการศึกษา)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คน
25
1.2 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด
คน
2. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา เรือ่ ง
ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน)
2.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เรือ่ ง
2.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เรือ่ ง
2.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เรือ่ ง
2.4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
เรือ่ ง
3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ร้อยละ
0
ประจาที่นาไปใช้ประโยชน์

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

5 คนต่อ
ฉบับ

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 0

คะแนน
ที่ได้
0

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ หรือเชิงนโยบายได้จริง
แนวทางการพัฒนา :
-

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย



4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

5.1–1-01
5.1–1-02
5.1–2-01
5.1–2-02
5.1–3-01
5.1–3-02
5.1–2-02
5.1–3-01
5.1–3-02




5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 5.1–1-01) ที่มีหน้าที่กากาดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจาปี (เอกสารหมายเลข 5.1–1-02) ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ข้อ 2
ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น การเรียน
การสอนวิชา 356332 ไมโครโปรเซสเซอร์ (เอกสารหมายเลข 5.1–2-01) ที่มีการสอนเกี่ยวกับ
การทางาน การควบคุม การเขียนโปรแกรมต่างๆ ของไมโครคอนโทรเลอร์ ภาควิชาจึงมีการเปิด
โครงการอบรมเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต สาหรับช่างอุตสาหกรรม” (เอกสาร
หมายเลข 5.1–2-02) เพื่อเป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อ 3
ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยอาจารย์ของภาควิชารับ
บริการวิจัยให้แก่สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ได้แก่โครงการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมน้าตาลไทยอย่างยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข
5.1–3-01) โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทราย (เอกสารหมายเลข 5.1–3-02)
ข้อ 4
โครงการอบรมเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต สาหรับช่างอุตสาหกรรม” (เอกสาร
หมายเลข 5.1–2-02) โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้าตาลไทยอย่างยั่งยืน
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 5.1–3-01) โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย (เอกสารหมายเลข 5.1–3-02) มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยซึ่งได้ระบุอยู่ในตัวโครงการถึงวิธีการประเมินผล
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ทีไ่ ด้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมในหัวข้อ
ต่างๆที่เป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า อีกทั้งภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย โดยการรับบริการวิจัยให้แก่สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 5.1–1-01
เอกสารหมายเลข 5.1–1-02
เอกสารหมายเลข 5.1–2-01
เอกสารหมายเลข 5.1–2-02
เอกสารหมายเลข 5.1–3-01
เอกสารหมายเลข 5.1–3-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
แผนดาเนินงานระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ขบวนวิชา 356332 ไมโครโปรเซสเซอร์
โครงการอบรมเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตสาหรับช่าง
อุตสาหกรรม”
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้าตาลไทยอย่าง
ยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทราย
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องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด



2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

6.1–1-01
6.1–1-02
6.1–1-03
6.1–2-01
6.1–3-01
6.1–3-02
6.1–1-02








คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสัมพันธ์
นักศึกษาและอาจารย์ (เอกสารหมายเลข 6.1–1-01) ที่มีหน้าที่กากาดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน ในด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจาปี (เอกสารหมายเลข 6.1–1-02) ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ซึง่
คณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยังมีการประชุมกัน เพื่อจัดงานที่
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 6.1–1-03)
ข้อ 2
ภาควิชามีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ “ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน” (เอกสารหมายเลข 6.1–2-01)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องใช้ในวัด และเป็นการนาความรู้
ความสามารถที่ได้จากการเรียนไปบรูณาการทาประโยชน์ให้กับสังคม
ข้อ 3
ภาควิชาได้มีการเผยแพร่กิจกรรม หรือ การบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ
สาธารณชน ด้วยการนาภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดทาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ (เอกสารหมายเลข
6.1–3-01)
อีกทั้งวิทยาลัยก็ได้มีการนาภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดทาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์
เช่นเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 6.1–3-02)
ข้อ 4
โครงการ “ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และค่ายอาสาพัฒนาชุมชน” (เอกสารหมายเลข 6.1–201) ได้มีการระบุถึง วิธีการประเมินผลโครงการไว้ในโครงการ โดยผลการประเมินโครงการ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ 4.72 จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 คน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยวัด เป้าหมาย
ข้อ

5 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชามีคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา และ
อาจารย์ ที่มีหน้าที่กากาดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ในด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 6.1–1-01
เอกสารหมายเลข 6.1–1-02
เอกสารหมายเลข 6.1–1-02
เอกสารหมายเลข 6.1–2-01
เอกสารหมายเลข 6.1–3-01
เอกสารหมายเลข 6.1–3-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาและอาจารย์
แผนดาเนินงานระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจาปี
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์
โครงการ “ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และค่ายอาสาพัฒนาชุมชน”
หน้าเว็บไซด์ภาพกิจกรรมของภาควิชา
หน้าเว็บไซด์ภาพกิจกรรมของวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. คณะกรรมการประจาส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า



2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ส่วนงาน



3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของ
ส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม



7.1–1-02,
7.1–1-03,
7.1–3-01



7.1–4-01,
7.1–4-02,
7.1–4-03,
7.1–4-04,
7.1–4-05

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



7.1–5-01
7.1–5-02



7.1–1-02,
7.1–1-03,
7.1–6-01,
7.1–6-02,
7.1–6-03

7. คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินผลการบริหารงานของส่วน
งาน และผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
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มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

7.1–1-01,
7.1–1-02,
7.1–1-03,
7.1–1-04
7.1–2-01
7.1-2-02
7.1-2-03
7.1-2-04
7.1-2-05

7.1–7-01,
7.1–7-02
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-01) มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย และ การ
ปฏิบัติงาน ในการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และนโยบาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย โดยคณะกรรมการภาควิชามีการประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1–102,03) ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กาหนด และมีการติดตาม ประเมินผล อีกทั้งยังมีการประเมินผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-04)
ข้อ 2
ผู้อานวยการและทีมผูบ้ ริหารวิทยาลัยฯ ได้มีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน โดยดูได้จากแผนยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-01) โดยวางแผนใน
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ ทั้งโดย
ทางตรง และโดยผ่านทางหัวหน้าภาควิชา อีกทั้งภาควิชามีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กาหนด
ทิศทางการดาเนินงาน และ ยังมีการกาหนดการดาเนินงานของภาควิชาโดยอยู่ในรูปของแผนการ
ดาเนินงาน และ แผนปฏิบตั ิการประจาปีของภาควิชาด้วย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-02) ซึ่งภาควิชา
ได้มีฐานข้อสารสนเทศมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1–203) ฐานข้อมูลงานวิจยั (เอกสารหมายเลข 7.1–2-04) ฐานข้อมูลนักศึกษา (เอกสารหมายเลข
7.1–2-05) เป็นต้น
ข้อ 3
ภาควิชามีการประชุมกรรมการส่วนงานต่างๆ ของภาควิชา เพือ่ กากับดูแล ติดตาม และ ประเมินผล
การดาเนินการตามที่มอบหมายให้กรรมการไปดาเนินงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 7.1–1-02) เพื่อติดตามเรื่องการปรับหลักสูตร กระจายความรับผิดชอบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังประชุมเพื่อติดตามเรื่องอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ และ งบประมาณของภาควิชา เป็นต้น
และภาควิชายังมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-03) เพื่อติดตามการดาเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร และการ
จัดทารายงานหลักสูตร( มคอ.2 ) รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา โดยภาควิชามีการ
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ให้กับทางวิทยาลัยได้ทราบ (เอกสารหมายเลข 7.1–3-01)
ข้อ 4
ภาควิชามีการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยแต่งตั้งบุคลากรของ
ภาควิชาให้ดารงตาแหน่งกรรมการภาควิ ชา (เอกสารหมายเลข 7.1–4-01) และกรรมการฝ่ายต่างๆ
เช่น คณะกรรมการฝ่ายพัฒ นางานวิชาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.1–4-02) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และระบบสารสนเทศ(เอกสารหมายเลข 7.1–4-03)
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม วัฒ นธรรม และกิจ กรรมนักศึกษา(เอกสารหมายเลข 7.1–4-04) และ
ภาควิชายั งสนับ สนุ นให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
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ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ผลการดาเนินงาน
บุคลากร เช่น การแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าภาคแขนงวิชาต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1–4-05) เป็นต้น
อีกทั้งภาควิชายังมีระบบและกลไกการสื่อสารภายในหน่วยงาน และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นภายใน
หน่วยงาน ผ่านทาง เอกสารเวียนในภาคฯ การส่งหนังสือแจ้งถึงเฉพาะตัวบุคคล, การใช้โทรศัพท์, e
mail, การประชุมภาควิชา เป็นต้น ซึ่งภาควิชาจะได้นาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
ภาควิชามีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้สูงขึ้น โดยการส่ง
บุ ค ลากรของภาควิช าเข้า ร่วมการประชุ ม สั ม มนา ต่ างๆที่ เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของภาควิ ช า
ยกตั ว อย่ างเช่ น การอบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่อง “การเขีย นและผลิ ต ต าราเรียน” (เอกสาร
หมายเลข 7.1–5-01) ซึ่งการอบรมสัมมนาดังกล่าวเป็นการเพิ่มทักษะต่างๆให้กับอาจารย์ และเพิ่ม
ศักยภาพในการนาเสนองานวิจัย อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข 7.1–5-02)
ภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงาน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประชุมฝ่ายต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1–1-02,03) เพื่อการดาเนินงาน
ของภาควิชา การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน ซึ่งการประชุมได้มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งภาควิชามีการรายงานการใช้เงินงบประมาณของแต่ละ
สาขาต่อกรรมการภาควิชาทราบทุกครั้งที่มีประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1–6-01) และภาควิชายังมี
การรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 7.1–6-02) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–
6-03) ซึ่งเป็นการประเมินการทางานในด้านต่างๆ เช่น ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ ด้านภาระ
รับผิดชอบ ด้านความโปร่งใส ด้านการกระจายอานาจ หลักนิตธิ รรม เป็นต้น
จากผลประเมินศักยภาพในการทางานของคณะกรรมการภาควิชาในปี 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1–701) ที่มีการประเมินในหัวข้อ ต่างๆเช่น ภาวะผู้นา ศักยภาพในการบริหาร ซึ่งให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของภาควิชาเป็นผู้ประเมิน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9443 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการ
ภาควิชา ได้นาผลการประเมินในปีที่ผ่านมา นามาวิเคราะห์ ปรับปรุงการบริหารงานของภาควิชา ซึ่งในปี
การศึกษา 2554 พบว่า ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0714 (เอกสารหมายเลข 7.1–7-02)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจาส่วนงานและผูบ้ ริหารทุก
ระดับของส่วนงาน

ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
ภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงาน และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการประชุมฝ่ายต่างๆ ซึ่งภาควิชามีการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในภาค เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานให้สูงขึน้ อีกทั้งภาควิชามีการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา :
ไม่มี
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 7.1–1-01
เอกสารหมายเลข 7.1–1-02
เอกสารหมายเลข 7.1–1-03
เอกสารหมายเลข 7.1–1-04
เอกสารหมายเลข 7.1–2-01
เอกสารหมายเลข 7.1–2-02
เอกสารหมายเลข 7.1–2-03
เอกสารหมายเลข 7.1–2-04
เอกสารหมายเลข 7.1–2-05
เอกสารหมายเลข 7.1–3-01
เอกสารหมายเลข 7.1–4-01
เอกสารหมายเลข 7.1–4-02
เอกสารหมายเลข 7.1–4-03
เอกสารหมายเลข 7.1–4-04
เอกสารหมายเลข 7.1–4-05
เอกสารหมายเลข 7.1–5-01
เอกสารหมายเลข 7.1–5-02
เอกสารหมายเลข 7.1–6-01
เอกสารหมายเลข 7.1–6-02
เอกสารหมายเลข 7.1–6-03
เอกสารหมายเลข 7.1–7-01
เอกสารหมายเลข 7.1–7-02
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คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการภาควิชา
ผลประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการภาควิชา
นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัย
แผนการดาเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจาปีของภาควิชา
ฐานข้อมูลบุคลากร
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ของภาควิชา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการภาควิชา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และระบบสารสนเทศ
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ ผู้ชว่ ยหัวหน้าภาคแขนงวิชา
คาสั่งวิทยาลัยให้เข้าอบรมสัมมนาเรื่อง “การเขียนและผลิตตาราเรียน”
บันทึกข้อความขอส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
รายงานการใช้เงินงบประมาณของแต่ละสาขา
หน้าเว็บไซด์รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ต่อสาธารณะ
แบบประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชา
ผลประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชาในปี 2553
ผลประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชาในปี 2554
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องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงาน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของส่วนงาน



9.1–1-01,
9.1–1-02,
9.1–1-03
9.1–1-04



3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ




9.1–1-03
9.1–1-04
9.1–2-01
9.1–2-02
9.1–3-01

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วน
งาน



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

9.1–4-01,
9.1–4-02
9.1–4-03
9.1–4-04
9.1–4-05




9.1–5-01,
9.1–5-02,
9.1–5-03
9.1–6-01,
9.1–6-02,
9.1–6-03
9.1–7-01,
9.1–7-02,
9.1–7-03

หน้า - 65 -

การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยหรือระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

9.1–8-01,
9.1–8-02


คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ภาควิ ชามี ระบบ และ กลไกการประกัน คุณ ภาพการศึกษา โดยภาควิช ามี ค ณะกรรมการประกัน
ข้อ 1
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1–1-01) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ กาหนดแผนการปฏิบัติงาน
และแผนดาเนินการ (เอกสารหมายเลข 9.1–1-02) ตามแผนที่วางไว้ ติดตามผลการดาเนินงาน และ
ประเมิ น ผลต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษา อี กทั้ ง วิท ยาลั ย ได้ มี การตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้น (เอกสารหมายเลข 9.1–1-03) เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงาน และ ประเมินผลต่างๆ เช่นการกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ การรายงานผลรอบ
6 เดือน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 9.1–1-04)
วิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้น (เอกสาร
ข้อ 2
หมายเลข 9.1–1-03) โดยมีผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ และมี คณะผู้บริหารของ
วิท ยาลัยเป็ นรองประธานกรรมการ และมีหั วหน้าภาคแต่ละภาควิชาเป็ นกรรมการ ซึ่งหน้ าที่ ของ
กรรมการชุดนี้มีหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา อีก
ทั้งวิทยาลัยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบโดยการแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดย
มีบุคลากรของแต่ละภาควิชาร่วมด้วย และ มีสถานที่ของส่วนงานประกันคุณภาพขึ้นที่ ชั้น 3 อาคาร
63 (เอกสารหมายเลข 9.1–2-01) ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานได้มีการดาเนินงานประชุม เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงาน และ ประเมินผลต่างๆ เช่นการกาหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ การรายงานผลรอบ
6 เดือน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 9.1–1-04) อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) ได้
มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่ อเป็น แนวทางในการประกันคุณ ภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 9.1–2-02)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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เกณฑ์
ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ผลการดาเนินงาน
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ได้มีการการ
กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน คือ มีหลักสูตรหลายระดับ หลายสาขาวิชาเฉพาะ
ทาง ซึ่งวิทยาลัยได้มีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่กาหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1–3-01)
จากการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ได้ มี การ
ตั้งเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2554 ไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1–4-01) ซึ่งภาควิชาได้มี
การดาเนิ น งาน ติ ดตามผล และรายงานผลการด าเนิ น งานของภาควิช ารอบ 6 เดือนต่อวิท ยาลั ย
(เอกสารหมายเลข 9.1–4-02) และได้มีการเลือกตัวบ่งชี้เพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข 9.1–4-03)ตามที่
วิทยาลัยกาหนด ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานได้มีการประชุมเพื่อการกาหนดการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา ประจาปีการศึกษา 2554 ไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1–4-04) และ
ส่วนงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR)ประจาปี 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1–4-05) ซึ่งการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR)ประจาปี 2554 เสนอต่อมหาวิทยาลัยตรงตามกาหนดเวลา โดยรายงานฉบับนี้
ฝ่ายประกันคุณภาพจะนาข้อมูลไปบันทึกลงในระบบ CHE QA Online อีกทั้งมีการนาผลการประเมิน
คุ ณ ภาพไปท าแผนการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส่ ว นงาน โดยมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
และจัดวางแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป
ภาควิชามีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา นามาวางแนวทางปรับปรุงการ
ทางาน โดยส่วนงานประกันคุณภาพของภาควิชามีการประชุม เพื่อรายงานผลการประเมินของปีทผี่ า่ น
มา โดยในรอบปี การศึกษา 2551 ได้ คะแนนจากการประเมิ น 1.92 จากคะแนนเต็ ม 3 (เอกสาร
หมายเลข 9.1–5-01) และในรอบปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนจากการประเมิน 2.30 จากคะแนนเต็ม
3 (เอกสารหมายเลข 9.1–5-02) โดยในปีการศึกษา 2553 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์ การให้ คะแนนในรูป แบบใหม่ที่ มีการให้ คะแนนเต็ม 5
ประกอบกับทางมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ได้กาหนดเป้าหมายของคะแนนเฉลี่ยขั้นต่าไว้ที่ 3.51 ซึ่ง
ส่ว นงานประกัน คุณ ภาพของภาควิช าได้ วางแนวทางในแผนการพั ฒ นางานด้ านประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1–5-03) และ จากการทารายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจาปี
2553 พบว่าภาควิชาได้คะแนน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5
ภาควิชา และ วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 9.1–6-01,02) ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ อีกทั้งยังมีระบบ MA&QA (เอกสาร
หมายเลข 9.1–6-03) ที่เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภาควิชาได้มีการดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณ ฑิต และผู้ใช้บริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของภาควิชา เช่น
• เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 9.1–7-01)
• มีการกาหนดให้นักศึกษาทาแบบประเมินการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 9.1–7-02)
• มีการสารวจความต้องการด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของผู้ใช้บริการ (เอกสาร
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เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
หมายเลข 9.1–7-03)
ภาควิชามีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นเครือข่ายของ
วิ ท ยาลั ย ที่ ใ ห้ ร องหั ว หน้ า ภาควิ ช าฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของแต่ ล ะภาคเข้ า ร่ ว มใน
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยมีการทางานร่วมกัน เช่น การประชุม
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 9.1–8-01) เป็น
ต้น อีกทั้งยังมีเครือข่ายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ซึ่ ง จั ด เป็ น การบรรยายเกี่ ย วกับ “การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน” (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 9.1–8-02)

ข้อ 8

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

7 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
8 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส่วนงานประกันคุณภาพของภาควิชามีการ
ประชุม เพื่อรายงานผลการประเมินในปีที่ผ่านมา จัดวางแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป และเพื่อเตรียมการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR)ประจาปี 2553
จุดที่ควรพัฒนา :
ไม่มี
แนวทางการพัฒนา :
ไม่มี
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 9.1-1-01
เอกสารหมายเลข 9.1-1-02
เอกสารหมายเลข 9.1-1-03
เอกสารหมายเลข 9.1-1-04
เอกสารหมายเลข 9.1-2-01
เอกสารหมายเลข 9.1-2-02
เอกสารหมายเลข 9.1-3-01
เอกสารหมายเลข 9.1-4-01
เอกสารหมายเลข 9.1-4-02
เอกสารหมายเลข 9.1-4-03
เอกสารหมายเลข 9.1-4-04
เอกสารหมายเลข 9.1-4-05
เอกสารหมายเลข 9.1-5-01
เอกสารหมายเลข 9.1-5-02
เอกสารหมายเลข 9.1-5-03
เอกสารหมายเลข 9.1-6-01
เอกสารหมายเลข 9.1-6-02
เอกสารหมายเลข 9.1-6-03
เอกสารหมายเลข 9.1-7-01
เอกสารหมายเลข 9.1-7-02
เอกสารหมายเลข 9.1-7-03
เอกสารหมายเลข 9.1–8-01
เอกสารหมายเลข 9.1–8-02
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คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
แผนการปฏิบัติงานประจาปี ของภาควิชา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 9/2554
ภาพห้องส่วนงานประกันคุณภาพขึ้นที่ ชัน้ 3 อาคาร 63
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2/2555
เอกสารเชิญประชุม เรื่อง ตั้งเป้าหมายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2554
บันทึกข้อความขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน
บันทึกข้อความ การกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
เอกสารเชิญประชุม เรื่อง กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2554
เอกสารเชิญประชุม เรื่อง การเขียนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ผลประเมินการตรวจคุณภาพภายในรอบปี 2551
ผลประเมินการตรวจคุณภาพภายในรอบปี 2552
ผลประเมินการตรวจคุณภาพภายในรอบปี 2553
หน้าเว็บไซด์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
http://ee.cit.kmutnb.ac.th/?q=qassurance
หน้าเว็บไซด์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
http://qa.cit.kmutnb.ac.th
หน้าเว็บไซด์ MA&QA
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร
แบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา
แบบสารวจความต้องการด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย
บันทึกข้อความเชิญบุคลากรเข้าฟังบรรยาย เรื่อง“การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน”
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ตัวบ่งชี้ 9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 4 วัน
2. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 3 วัน
3. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 2 วัน
4. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 1 วัน
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 1

คะแนน 2
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 5

ข้อมูลการดาเนินงาน :
ภาควิชาได้ดาเนินการส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือวันที่ 6 มิถุนายน 2554 (เอกสาร 9.20.1-1-01)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
คะแนน
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
หน่วยวัด เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ที่ได้
การส่งรายงานการประเมินตนเอง
ระยะเวลา
มีการ
มีการ
5
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ตามข้อ 5 ตามข้อ 5
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 9.20.1-1-01 เอกสารหน้าปกรายงาน SAR พร้อมตราประทับรับรองการส่งรายงาน
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ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 รายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

ต่ากว่า
เป้าหมาย

4

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

8 ข้อ

7 ข้อ

ค่าเฉลี่ย

4

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

4 ข้อ

2.2

อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาทั้งหมด
อาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

ร้อยละ
16

4
 100  16
25

ร้อยละ
10

3
 100  12
25

3 ข้อ

5 ข้อ

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

4 ข้อ

7 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

2.3

2.4
2.6
2.7
2.8

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

4 ข้อ
ร้อยละ 16

ร้อยละ 12

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1.33

สูงกว่า
เป้าหมาย

2

สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้าน
3.1
ข้อมูลข่าวสาร

4

4
5
4
5
3.61

6 ข้อ

6 ข้อ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
4.1
สร้างสรรค์
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
4.2
หรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
จานวนอาจารย์ประจา และนักวิจัยประจาที่
ปฏิบัติงานจริง
สมศ. ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
6 นาไปใช้ประโยชน์
ค่าเฉลี่ย
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4

4 ข้อ

6 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

70,000
บาท : คน
5 คน : ฉบับ

2,686,370
 107,454.8
25

สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4
4

107,454.80
บาท : คน

สูงกว่า
เป้าหมาย

3.358

-

ต่ากว่า
เป้าหมาย

0
2.84
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

4 ข้อ

4 ข้อ

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและ
6.1
วัฒนธรรม

5 ข้อ

4
4 ข้อ

ต่ากว่า
เป้าหมาย

4

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานและ
7.1
ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน

6 ข้อ

4
7 ข้อ

สูงกว่า
เป้าหมาย

5

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1
ภายใน
9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง

5

7 ข้อ

8 ข้อ

ข้อที่ 5

ข้อที่ 5

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

4
5
4.5

3.70
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