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๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 



ค าน า 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักดีว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่องเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการและบริหารการศึกษา อันจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ปรัชญาของภาควิชาและมหาวิทยาลัย ภาควิชาจึงจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยรวบรวมข้อมูลและผล
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันประกอบไปแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้ง ๙ ด้าน  ในการประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 2 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 3 
ข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 6 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 7 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 9 
 คณาจารย์/บุคลากร 9 
 นักศึกษา 10 
 งบประมาณ 10 
 อาคารสถานที่ 

เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

10 
11 
11 

 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2553 ที่ผ่านมา 12 
 จุดแข็ง  12 
 จุดที่ควรพัฒนา   12 
 แนวทางการพัฒนา  12 
รายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 14 
 องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 18 
 องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 40 
 องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  43 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 54 
 องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 57 
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 60 
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 64 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 70 



สารบัญตาราง  
 

ตาราง  หน้า 
1 แสดงจ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554  9 
2 แสดงจ านวนคณาจารย์/บุคลากร ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามสายงาน 9 
3 แสดงจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามระดับการศึกษา 10 
4 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ าแนกตามงบรายจ่าย 10 
5 
6 

แสดงจ านวนอาคารสถานที่ 
แสดงเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2554   

10 
10 

7 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 รายตัวบ่งชี้ 70 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน
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ข้อมูลเบื้องต้น 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  
  
ที่ตั้ง    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) เพ่ือผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ 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 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือจึงเปลี่ยนสภาพเป็น “สถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ” และเพ่ือให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแรกของ
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  
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พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน วิทยาลัยจัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่  
       1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 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*    
             (* ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
ได้รับอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 จัดตั้ง
เป็นคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 
                     2.2   ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3 ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 6 สาขาวิชา                                      
              3. ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (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 ปณิธานปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (เดิม)วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (เดิม)  
ปรัชญา ปรัชญา ::        
        ผลิตวิศวกรเฉพาะทาง และนักเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม  
แบบพ่ึงตนเองที่ยั่งยืน 
 
ปณิธานปณิธาน  ::        

มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนาก าลังคนทางวิศวกรรมเฉพาะทาง และนักเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ  
คุณภาพ คู่คุณธรรม 
 
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  ::      

วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี มีนวัตกรรมเด่น เน้นสู่สากล 
 
พันธกิจพันธกิจ  ::      
        1.   ผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง และศิลป
อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ คู่คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพ่ือสร้างและประยุกต์องค์
ความรู้  เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคม 
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        2.   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการในระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และระดับปริญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพ  คุณภาพและผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเฉพาะทาง และศิลปอุตสาหกรรม ใน
รูปพหุภาคีกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
        3.  จัดการศึกษาและให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางและศิลป
อุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนแบบครบวงจร โดยใช้
เป้าหมายและความต้องการของสังคมเป็นตัวก าหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษา
ตลอดชีวิตและเพ่ือชีวิตจริง 
        4.   สร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประชาคมในสังคมและองค์กร 
        5.   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทยให้ปรากฏแก่ประชาคม
ในชาติและประชาคมโลก 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 5/2554  วันที่ 12 มกราคม  2554 
ปรับปรุงใหม่  

ปรัชญา 

 ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแบบพ่ึงตนเองที่ยั่งยืน 

ปณิธาน 

 มุ่งม่ันสร้าง และพัฒนาก าลังคนทางวิศวกรรมและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีคุณภาพ  
คู่คุณธรรม 

วิสัยทัศน์ 

วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคม เน้นสู่สากล 

พันธกิจ 

            1.   ผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเฉพาะทาง ที่มีศักยภาพ 
มีคุณภาพ คู่คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพ่ือสร้างและประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และสร้างสังคม 
 2.   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการในระดับ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และระดับบัณฑิต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเฉพาะทาง ในรูป พหุ
ภาคีกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
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       3.   จัดการศึกษาและให้บริการ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเฉพาะทาง ที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร โดยใช้เป้าหมายความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมเป็นตัวก าหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษา
ตลอดชีวิตและเพ่ือชีวิตจริง 
       4.   สร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือประชาคมในสังคมและองค์กร 
   5.   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ไทยให้ปรากฏแก่
ประชาคมในชาติและประชาคมโลก 
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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  ท าให้การจัดส่วนราชการแบ่งเป็นคณะวิชาและได้จัดแผนกวิชา
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 
ผลิตวิศวกรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพ่ึงตนเอง และพัฒนาอุตสาหกรรมได้

อย่างยั่งยืน 
 

ปณิธาน 
มุ่งม่ันสร้างและพัฒนาวิศวกรด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและคุณธรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 
วิสัยทัศน์ 

บริการวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พัฒนางานวิจัย 
 

พันธกิจ 
1.  ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือสร้างและประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสร้างสังคม 

2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตด้านเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคี
กับภาคอุตสาหกรรม 

3.  จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
โดยใช้เป้าหมายและความต้องการของสังคมเป็นตัวก าหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือ
การศึกษาตลอดชีวิตและเพ่ือชีวิตจริง 

4.  ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถชี้น าสังคม และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในรูปพหุ
ภาคี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

6.  ให้บริการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

7.  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือประชาคมในภาควิชา 
8.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ให้ปรากฏแก่ประชาคม

ในชาติและประชาคมโลก 
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โครงสร้างองค์กรของภาควิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารของภาควิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองหัวหน้าภาควิชาด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
นายสมชาย  สาลีขาว 

 

หัวหน้าภาควิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง 

 

หัวหน้าแขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 
ผศ.ณรงค์ บัณฑติย ์

 

ส านักงานภาควิชา 
น.ส. กษมา พุ่มศิร ิ

 
หัวหน้าแขนงวิชาโทรคมนาคม 

ผศ.โอภาส ศิรคิรรชิตถาวร 

 

หัวหน้าแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 
ดร.สุพจน์ จันทร์วิวัฒน์ 

 

 

คณะกรรมการภาควิชา 

 

คณะอนุกรรมการวิชาการ / 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ส านักงานภาควิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 

แขนงวิชา 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

 

 

แขนงวิชาโทรคมนาคม 

 

 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

หลักสูตร 
ชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ 
จ านวน         

(สาขาวิชา) 
1. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2-3ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)   
    2.1   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม EIT 1 
    2.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาโทรคมนาคม ETT 1 
    2.3   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ECT 1 
3. ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรม)   
    สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ENET 1 

 
 
 

ตารางท่ี 2   จ านวนคณาจารย์/บุคลากร ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามสายงาน 
 

ประเภท รวม 
วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งวิชาการ (คน) 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

อาจารย์ ผศ. รศ. 

สายวิชาการ (อาจารย์)          
- ข้าราชการ (สาย ก)  - 1 - -   1 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 25 4 18* 2 - 13 9 2 

รวม 25 4 19 2 - 13 9 3 

สายสนับสนุนวิชาการ         
- ข้าราชการสาย ข, ค  - - - - - - - 

- พนักงานมหาวิทยาลัย  - 1 - - - - - 

- พนักงานราชการ  - - - - - - - 

- พนักงานพิเศษ  - - 5 - - - - 

รวม  - 1 5 - - - - 

หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 3 คน 
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ตารางท่ี 3   จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 

  ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3ปี) 823 
  ปริญญาตรี4 ปี 148 

รวม 971 
 
ตารางท่ี 4   งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ าแนกตามงบรายจ่าย        

ปีงบประมาณ 2551 จ านวนเงิน (บาท) 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 901,500 
เงินงบประมาณรายได้ 3,279,350 

รวม 4,180,850 
 
ตารางท่ี 5   แสดงจ านวนอาคารสถานที่           
 

อาคาร / ห้อง จ านวน 
1.   ห้องปฏิบัติการและประลอง อาคาร 62 19 
2. ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1 

 
ตารางท่ี 6   แสดงเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  ข้อ 8 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ข้อ 4 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 10 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 3 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 4 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ 4 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

ข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อ 6 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 4 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 4 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

บาท : คน 70,000 

สมศ.6 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ คน : ฉบับ 5 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับ  

ของส่วนงาน 
ข้อ 6 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 

9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(เกณฑ์มาตรฐานมีข้อที่ 1 – ข้อที่ 5) 

ข้อที่ 5 ข้อที่ 5 

 
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีท่ีผ่านมา 
           ปีการศึกษา 2553  หน่วยงานได้คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ เฉลี่ยจาก 9 องค์ประกอบได้
คะแนนเท่ากับ   4.14  และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพ่ือการปรับปรุงดังนี้  
 

 องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
ภาควิชาควรสนับสนนุให้นักวิจยัน าผลงานวิจัยที่ไดไ้ปจดสิทธบิตัร 

 องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
แผนปฏบิัติการประจ าปีควรมีความสมบูรณ์ เชน่ การก าหนดอตัลักษณ์ วิธีการ ระยะเวลา 

เป้าหมาย งบประมาณ และการประเมินผล 
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 องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
- ควรก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของภาควิชา 
- ควรหาแนวทางด าเนนิงานประกันคุณภาพที่เปน็ Best Practice ของภาควิชา เชน่งานวิจัย

เก่ียวกับบุคลากรภายในภาควิชาที่มีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ภาควิชาควรน าผลประเมนิความพึงพอใจ หรือผลประเมินความส าเร็จในเร่ืองต่างๆ ไปพัฒนา 
ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผน หรือโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- ภาควิชาควรมีการด าเนินงานให้ครบถ้วนตามหลัก PDCA 
 

จุดแข็งของภาควิชา 
 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาควิชาที่มีทั้งระบบและกลไก ต่างๆในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของภาควิชา ทั้งในด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารงาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาควิชามีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดแนวนโยบาย 
วางแผนการด าเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินผลการท างานในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง      
อีกทั้งยังมีการน าเอาผลที่ได้จากการประเมินไปด าเนินการพัฒนา และปรับปรุง แผนงานที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาควิชา และ วิทยาลัย  
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ภาควิชาไม่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท าให้ตัวบ่งชี้บางตัวไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้

คะแนนในตัวบ่งชี้นั้นหายไป 
 ตัวบ่งชี้บางตัวที่ภาควิชาต้องอ้างอิงการด าเนินงานของวิทยาลัย ซึ่งในการด าเนินงานของภาควิชา

ในปีต่อๆ ไปควรจัดให้มีการด าเนินการเองโดยภาควิชา 
 เครือข่าย และ การน าไปประยุกต์ใช้งาน ในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย  

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  
 ภาควิชาควรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือท าให้ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถด าเนินการได้ 
 วางแนวนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน ของภาควิชาให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ 
 สร้างเครือข่าย และ การน าไปประยุกต์ใช้งาน ในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 

มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ปรัชญาหรือปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

   1.1-1-01, 

1.1-1-02 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน    1.1-1-01, 

1.1-2-01 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   1.1-3-01,  
1.1-1-01 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   1.1-1-01 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ    1.1-1-01 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

   1.1-6-01,  
1.1-6-02,  
1.1-6-03 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าภาควิชาเพ่ือพิจารณา  

   1.1-7-01 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าภาควิชาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสวนงาน และมีการจัดท าแผน

ด าเนินงาน และแผนปฎิบัติงานประจ าปี (เอกสาร 1.1-1-01) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของวิทยาลัย (เอกสาร 1.1-1-02) และมหาวิทยาลัย โดยแผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของภาควิชาครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ
เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การวิจัยและพัฒนา ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล 
และ ด้านการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อ 2 ภาควิชามีการถ่ายทอดแผนด าเนินงาน และแผนปฎิบัติงานประจ าปี (เอกสาร 1.1-1-01)  โดย
การแจกจ่ายเล่มแผนให้แกบุ่คลากรของภาควิชาไดท้ราบถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และเป้าหมาย
ของแผน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน และยังมีการก าหนดเปาหมายใน
การด าเนินงานตามแผน อีกท้ังยังมีการเผยแพร่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ บนเว็บไซด์
ของภาควิชา (เอกสาร 1.1-2-01) 

ข้อ 3 ภาควิชาได้น าเอา Strategy Map ของวิทยาลัย (เอกสาร 1.1-3-01)  มาแปลงเป็นแผนการ
ด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01)  เพ่ือให้ครอบคลุม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล และ ด้านการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อ 4 แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01)  ได้ก าหนด
นโยบาย โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

ข้อ 5 แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01)  ได้ก าหนด 
ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 

ข้อ 6 ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสาร 1.1-6-01)  ซึ่งมีหน้าที่คอยก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของภาควิชาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา ซึ่งมีการประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานในด้านต่างๆของภาควิชา(เอกสาร 1.1-6-02, 03)   
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 7 ภาควิชาได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการงานการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรอบ 6 เดือน ซึ่งรายงานดังกล่าวครอบคลุมประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของแผนปฏิบัติงานประจ าปีของภาควิชา(เอกสาร 1.1-7-01)   

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนได ้

กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 ข้อ 7 ข้อ 4 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

ภาควิชามีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสวนงาน และมีการจัดท าแผนด าเนินงาน 
และแผนปฎิบัติงานประจ าปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของวิทยาลัย โดยแผนการด าเนินงาน และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล และ ด้านการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีก
ทั้งภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา ซึ่งมีหน้าที่คอยก ากับดูแลการด าเนินงานของภาควิชาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของภาควิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

ควรมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าภาควิชาไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แนวทางการพัฒนา : 
          การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1-1-01  แผนด าเนินงาน และแผนปฎิบัติงานประจ าปีของภาควิชา 
 เอกสารหมายเลข 1.1-1-02  แผนพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เอกสารหมายเลข 1.1-2-01  หน้าเว็บไซด์ภาควิชาที่เกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 เอกสารหมายเลข 1.1-3-01  Strategy Map ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เอกสารหมายเลข 1.1-6-01  ค าสั่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา  
เอกสารหมายเลข 1.1-6-02  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชา ครั้งที่ 3 / 2554 
เอกสารหมายเลข 1.1-6-03  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชา ครั้งที่ 1 / 2555 
เอกสารหมายเลข 1.1-7-01  รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6เดือนของภาควิชา 
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องค์ประกอบที่ 2   
การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนนิงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

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

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

   
2.1-2-01 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

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

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการ 
ศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

   

2.1-4-01, 
2.1-1-02 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการ 
ศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนนิงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ และทุก
หลักสูตร 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างส่วนงาน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา* 

    

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา* 

    

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา* 

    

*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

1.1 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 2 
1.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - 
1.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 

2. จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

  

2.1 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 2 
2.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
2.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 

3. จ านวนหลักสูตรที่มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด   
3.1 จ านวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร 2 
3.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด หลักสูตร 2 

4. จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการตามกรอบ TQF (นบัเฉพาะหลักสตูร TQF)   
4.1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ด าเนนิการตามกรอบ TQF หลักสูตร 2 
4.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการประเมินตามตัวบง่ชี้ของกรอบ TQF หลักสูตร 2 
4.3 จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ TQF ที่ผา่นเกณฑ ์

การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีก่ าหนด 
หลักสูตร อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
4.4 จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ TQF ที่ผา่นเกณฑ ์

การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้
หลักสูตร อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
5. จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพี   

5.1 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีทั้งหมด หลักสูตร 2 
5.2 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องค์กรวิชาชีพ 
หลักสูตร 1 

5.3 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 

หลักสูตร - 

5.3 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชพีที่มคีวามร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลกัสูตร
ต่อหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด 

หลักสูตร - 

6. จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน   
6.1 ระดับปริญญาโท (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) หลักสูตร - 
6.2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 
6.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนต่อ

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
ร้อยละ - 

7. จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา คน  
7.1 ระดับปริญญาตร ี คน 971 
7.2 ระดับปริญญาโท คน - 

- นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลอืกเรียนแผน ก คน - 
- นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลอืกเรียนแผน ข คน - 

7.3 ระดับปริญญาเอก คน - 
7.4 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจัยที่อยู่ในหลกัสูตร

ต่อจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 
ร้อยละ - 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชาใช้ระบบและกลไกลการเปิดหลักสตูรใหม่ตามนโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสาร (เอกสาร 2.1-1-01) และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 
(เอกสาร 2.1-1-02)  ภาควิชามีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้ง อสบ.และ 
วศบ. ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ครบทุกหลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-03,04  เล่มหลักสูตรที่มี
ตราประทับรับรอง)   

ข้อ 2 ภาควิชามีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตร ตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสาร 
2.1-2-01)  โดยภาควิชายังไม่มหีลักสูตรที่เข้าเกณฑ์การปิดหลกัสูตร   

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรในภาควิชามีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติโดยหลักสูตรของภาควิชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด หลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-03,04  
เล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง) และมีการประชุมของกรรมการวิชาการและหลักสูตร เพื่อติดตาม
การปรับปรุงหลักสูตร (เอกสาร 2.1-3-01)และการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา(มคอ.) (เอกสาร 2.1-3-02,03) และหลักสูตรของภาควิชาได้รับการ
รบัรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย(เอกสาร 2.1-3-04) 

ข้อ 4 ภาควิชามีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ควบคุมก ากับ ให้มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร (เอกสาร 2.1-4-01)   โดยน าผล
จากการประเมินในข้อ 3 มาวเิคราะห์การด าเนินงานของหลักสูตร และน าไปปรบัปรุงหลักสตูรตาม
วงรอบ 5 ปีที่ สกอ ก าหนดให้ท าการปรับปรุง พัฒนา หลักสตูร (เอกสาร 2.1-1-02)   

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 

จุดแข็ง : 
ภาควิชามีคณะกรรมการวิชาการ และ ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีระบบและกลไกในการเปิดปิดหลักสูตร 

มีการประชุม พฒันา ปรังปรุงหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 ภาควิชาควรจัดให้มีระบบการศกึษาในระดับบัณฑติศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.1–1–01 เอกสาร นโยบายการบริหารจัดการของ มจพ. เร่ืองแนวทาง 

ก าหนดแผนการเปิดหน่วยงานใหม่ และ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ 
เอกสารหมายเลข 2.1–1–02  เอกสาร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. 2548 
เอกสารหมายเลข 2.1–1–03 ส าเนาเล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร วศบ. 
เอกสารหมายเลข 2.1–1–04 ส าเนาเล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร อสบ.  
เอกสารหมายเลข 2.1–2–01 เอกสาร บันทึกข้อความ เร่ือง แนวทางปฎิบตัิการแจ้งปิดหลักสตูร  

สาขาวชิา 
เอกสารหมายเลข 2.1–3–01 เอกสารประกอบการประชุมของกรรมการวิชาและหลักสูตร คร้ังที่ 4/2554 

 เอกสารหมายเลข 2.1–3–02 เล่มรายงาน มคอ.2 หลักสูตร วศบ. ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.1–3–03 เล่มรายงาน มคอ.2 หลักสูตร อสบ. ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.1–3–04  ส าเนาใบรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 
เอกสารหมายเลข 2.1–4–01  เอกสาร แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจ าภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ :

 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  =  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

x 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 30 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) คน 25 
1.1 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน 2 
1.2 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน 19 
1.3 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คน 4 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอกในรอบปีก่อนหน้าที่ผา่นมา คน 0 
 
การค านวณ :

 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก  

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  = 16100
25

4
  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 33.15
60

16
 คะแนน 

     
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ ร้อยละ 16 ร้อยละ 16 1.33 
 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :    สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 -- ไม่มี -- 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - ควรให้ทุนแก่อาจารย์ที่วุฒิปรญิญาโท หรือบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–1–01  เอกสาร MA&QA รายชื่อบุคคลากรประจ าภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ  

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรอื 
2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์                  รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ :
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  = 
 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางผูช้่วยศาตราจารย์ รองศาตราจารย์และศาสตราจารย์ 

x 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
60 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ) คน 25 
 

1.1 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวชิาการ คน 13 
1.2 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีม่ีต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ คน 9 
1.3 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คน 3 
1.4 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์ คน 0 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันในรอบปีการศึกษาที่ผา่นมา 

คน 0 

การค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รศ. และ ศ. = 12100
25

3
  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได้  =  25
30

12
   คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผูช้่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ร้อยละ ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 2 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - ควรสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานมากข้ึน เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.3–1–01  เอกสาร MA&QA ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรภาควิชา  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข 
 เกณฑ์มาตรฐาน มีการ

ด าเนนิงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.4-1-01, 
2.4-1-02 
2.4-1-03 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   2.4-2-01, 
2.4-2-02, 
2.4-2-03, 
2.4-2-04 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

   
2.4-1-02, 
2.4-4-01 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 

   

2.4-5-01 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

    

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชาได้มีแผนอัตราก าลังของภาควิชา ซึ่งบรรจุอยู่แล้วในแผนปฏิบัตการประจ าปีของภาควิชา 

(เอกสารหมายเลข 2.4-1-01 ) อีกทั้งภาควิชาได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง 
“สมรรถนะวิชาชีพครู” (เอกสารหมายเลข 2.4-1-02) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มี
การอบรม ฝึกทักษะ และเทคนิคการสอน เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน และภาควิชายัง
มีการส่งบุคลากรไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เคล็ดลับน าไปสู่การสอนที่ดี” (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-03) 

ข้อ 2 มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติในด้านการสรรหา คัดเลือก บุคคลากรไวเป็นลายลักษณ์อักษร 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-01 ) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job description) (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-02) มีการก าหนดหลักเกณฑ์เส้นทางเดินของต าแหน่งไว้ (carrier path) (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-03) อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-04) 

ข้อ 3 วิทยาลัยมีการยกย่องใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ไดรับ
รางวัล ผ่านทางเอกสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-3-01 ) และเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-3-02) และมีการเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-03) เป็นต้น อีกทั้งมีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยมีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-04) ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-05 ) 

ข้อ 4 ภาควิชาได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง “สมรรถนะวิชาชีพครู” (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-02) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการอบรม ฝึกทักษะ และเทคนิค
การสอน เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน หลังจากผ่านการอบรมสัมมนา คณาจารย์ได้น า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ซึ่งนักศึกษาแต่ละชั้นเรียนได้มีการประเมินผู้สอน
ในแต่ละภาคเรียน (เอกสารหมายเลข 2.4-4-01 ) 

ข้อ 5 วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณขึ้น โดยมีหน้าที่จัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณบุคลากรของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-5-01 )และคอยก ากับดูแล กิจกรรม
ส่งเสริม ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ  

 
 

ตวับ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 4 
 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 - ภาควิชาและวทิยาลัย มีระบบและกลไกในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการสนบัสนนุ ส่งเสริม ใน
ด้านตา่งๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - ควรมีการประเมินผลแผนการบริหารการพัฒนาคณาจารย์ และน าผลประเมินทีไ่ด้ไปปรับปรุงแผนการพัฒนา
คณาจารย ์
 

แนวทางการพัฒนา : 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.4–1-01  แผนปฏบิัติการประจ าปี2554 ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.4–1-02 ค าสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเร่ือง “สมรรถนะวิชาชีพครู” 
เอกสารหมายเลข 2.4–1-03  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เคล็ดลับน าไปสู่การสอนที่ด”ี  
เอกสารหมายเลข 2.4–2-01 แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในดา้นการสรรหา คัดเลือก บุคคลากร 
เอกสารหมายเลข 2.4–2-02 ค าอธิบายลักษณะงาน  (job description) 
เอกสารหมายเลข 2.4–2-03 หลักเกณฑ์เส้นทางเดินของต าแหน่งไว้ (carrier path) 
เอกสารหมายเลข 2.4–2-04 แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิาน  (job evaluation) 
เอกสารหมายเลข 2.4–3-01 เอกสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยทีป่ระชาสัมพนัธ์ผลงานทีไ่ด 

รับรางวัล 
เอกสารหมายเลข 2.4–3-02 หน้าเว็บไซด์ของวิทยาลยั เร่ือง การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัย

ดีเด่น ผู้สอนดีเดน่ 
เอกสารหมายเลข 2.4–3-03 บันทึกข้อความขอให้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเดน่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 2.4–3-04     เอกสารเชิญชวนการตรวจเช็คสขุภาพประจ าปี 
เอกสารหมายเลข 2.4–3-05     ภาพโรงยิม ห้องฟิตเนต สนามแบตมินตนั สนามเปตอง 
เอกสารหมายเลข 2.4–4-01 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ 
เอกสารหมายเลข 2.4–5-01 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรของวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข 
 เกณฑ์มาตรฐาน มีการ

ด าเนนิงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิกา
รแต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

   2.6-1-01, 
2.1–1–03, 
2.1–1–04 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

   2.1–1–03 
2.1–1–04 
2.1–3–02 
2.1–3–03 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

   
2.1–1–03, 
2.1–1–04 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

   
2.6-4-01, 
2.6-4-02 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

   
2.6-5-01 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   

2.6-6-01 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

   2.6-1-01, 
2.6-7-01, 
2.6-7-02 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดบัที่เปิดสอน หลักสูตร 2 
2. จ านวนหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตร 2 

3. จ านวนหลักสูตรที่มีรายวชิาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจาก 
การท าวิจัย 

หลักสูตร 2 

4. จ านวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน 
การสอน 

หลักสูตร 2 

5. จ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทัง้หมด รายวิชา 72  วิชา 
6. จ านวนรายวชิาที่มีรายละเอียดของรายวิชาตามที่ก าหนดในกรอบ TQF รายวิชา 72  วิชา 
7. จ านวนรายวชิาที่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน รายวิชา 72  วิชา 
8. จ านวนรายวชิาที่มผีลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 3.51 ขึ้นไป รายวิชา 72  วิชา 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

หลักสูตร โดยภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ( เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-01) และทุกหลักสูตรของภาควิชาได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่
บริหารและจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรมีแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ชั่วโมงปฏิบัติการ 
การอภิปรายกลุ่ม การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยตนเองรวมทั้งการท าโครงงาน เป็นต้น (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1–1–03,04 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร อสบ. วศบ.) 

ข้อ 2 รายวิชาของทุกหลักสูตรในภาควิชามีแผนการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
รายละเอียดของรายวิชา ลักษณะการด าเนินการเรียนการสอน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–1–
03,04 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร อสบ. วศบ.) อีกทั้งยังมีการด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา(มคอ.) (เอกสาร 2.1-3-02,03) 

ข้อ 3 หลักสูตรในภาควิชามีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปราย
กลุ่ม การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยตนเอง การฝึกงาน รวมทั้งการท าโครงงานปริญญานิพนธ์ เป็นต้น  
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–1–03, 04 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตร อสบ. วศบ.) 

ข้อ 4 ภาควิชามีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการ หรือ วิชาชพีจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยเชิญ ดร.ปิยะ โควนิท์ทววีัฒน์ อาจารยป์ระจ า
มหาวิทยาลยัราชฏชันครปฐม อดีตด ารงต าแหนง่ที่ปรึกษาบริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จ ากดั        
เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อสอนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6-4-01) อีกทั้งภาควิชายังมีการสง่นกัศึกษา
ไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย  (เอกสารหมายเลข 2.6-4-02) 

ข้อ 5 ภาควิชามีการสนบัสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรในภาควชิาจัดการเรียนการสอนที่พฒันามาจาก
งานวิจยั เช่น อาจารย์สมชาย สาลีขาว ได้ท าการเรียนการสอน และ ท างานวิจัยด้านสายอากาศ จึงได้
น าผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2.6–5-01) มาเผยแพร่แก่นกัศึกษาที่
เรียนในวิชา สายอากาศของภาควิชา จงึท าให้มีนักศึกษาที่ร่วมท างานวิจัยกบัอาจารย์เพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้งอาจารย์ทา่นอ่ืนได้ท างานวิจยัในห้องเรียน เช่น การท าวจิัยสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) เป็นต้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ข้อ 6 ทุกวิชาที่เปิดสอนในภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ( เอกสาร
หมายเลข 2.6-6-01) 

ข้อ 7 ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ และหลักสูตร(เอกสารหมายเลข 2.6-1-01) 
ของภาควิชามีหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอน ในการก ากับดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผล การ
ด าเนินงานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีการประชุมของคณะกรรมการ โดยจากรายงานการ
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เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปฏิบัติ 
โครงงาน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 2.6-7-01, 02) 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 5 
 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง : 
ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบหลักสูตรที่เปิดสอน ในการก ากบัดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผล การด าเนินงานหลักสูตร มีการ
ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อ การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การสอนวชิาปฏิบัติ โครงงาน เปน็ต้น  
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.6-1-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.6-4-01  หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมท าการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข 2.6-4-02  เอกสารส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานภายนอก 
เอกสารหมายเลข 2.6-5-01  บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 2.6-6-01  สรุปผลประเมินรายวิชาของทุกวิชา ทุกหลักสูตรที่เปดิสอนของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.6-7-01 เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่  6/2554 ของกรรมการฝ่ายพัฒนา

วิชาการ และหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 2.6-7-02 เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่  1/2555 ของกรรมการฝ่ายพัฒนา

วิชาการ และหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข 
 เกณฑ์มาตรฐาน มีการ

ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิการ

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

   
2.7–1-01 
2.7–1-02 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

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

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

   2.7–3-01 
2.7–3-02 
2.7–3-03 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   
2.7–4-01 
2.7–4-02 
2.7–4-03 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

   2.7–5-01 
2.7–5-02 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ* 

    

 
*เกณฑ์มาตฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป และตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่มี 

 
ข้อมลูการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชาได้มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้แจกแบบส ารวจให้กับทุกสาขา 

เพื่อให้สาขาวิชาแจกแบบส ารวจแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เอกสาร
เพิ่มเติมหมายเลข 2.7–1-01) เพื่อภาควิชาจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปท าการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด 
อีกทั้งยังมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่จะผลิตออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร(มคอ.2)
ของภาควิชา(เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2.7–1-02) 

ข้อ 2 จากผลการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสารหมายเลข 2.7–2-01) คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรได้มีการน าผลส ารวจที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาที่สอน และ
การเน้นการปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงต่างๆของหลักสูตรภาควิชาได้ท าการปรับ  มคอ2. ของ
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.7–1-02) อีกทั้งกรรมการฝ่าย
พัฒนาวิชาการ และหลักสูตรของภาควิชามีการประชุมของคณะกรรมการ โดยจากรายงานการประชมุ 
คร้ังที่ 4, และ 5 ได้กล่าวถึงเร่ือง การปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปฏิบัติ 
โครงงาน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 2.6-7-01, 02) 

ข้อ 3 ภาควิชามีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยภาควิชามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(เอกสารหมายเลข 2.7–3-01) และเว็บไซด์ของภาควชิาที่เป็นแหล่งข้อมูล และการสืบค้นข้อมลูต่างๆ 
(เอกสารหมายเลข 2.7–3-02) อีกทั้งวิทยาลัยยังมีห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้หลังเวลาเรียน 
(เอกสารหมายเลข 2.7–3-03) 

ข้อ 4 ภาควิชายงัมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหอาจารย์ และ นักศึกษามีโอกาสเขาร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบัน หรือ นอกสถาบัน โดยตั้งอยู่ในรูปเปน็เงินกองทุนพฒันาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 
2.7–4-01) โดยภาควิชาได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.7–4-
02) ที่เกิดขึ้นในที่ตา่งๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศใหนักศึกษารับรู้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาท างานวิจยัร่วมกัน และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ(เอกสารหมายเลข 2.7–4-03)  

ข้อ 5 มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาต่างๆเช่น งานวันรวมน้ าใจ งาน
สืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีไหว้ครู เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.7–5-01) อีกทั้งภาควิชายังจัดงาน
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ เช่น งานท าบุญเนื่องในโอกาสปีใหม่ งานไหว้ครู เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 
2.7–5-02) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

ภาควิชา และ วิทยาลัย มีระบบ กลไกในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ภาควิชาควรมีการเปิดหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.7–1-01     แบบส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เอกสารหมายเลข 2.7–1-02     รายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวฒุิ(มคอ.2) 
เอกสารหมายเลข 2.7–2-01     ผลการส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
เอกสารหมายเลข 2.7–3-01     ภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เอกสารหมายเลข 2.7–3-02     เว็บไซด์ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.7–3-03     ภาพห้องอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 2.7–4-01     เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร  งบประมาณประจ าปี 2554 
เอกสารหมายเลข 2.7–4-02     เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการต่างๆ 
เอกสารหมายเลข 2.7–4-03     บทความวิจยัของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ 
เอกสารหมายเลข 2.7–5-01  ภาพกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 2.7–5-02  ภาพกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทีจ่ัดโดยภาควชิา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข  เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ด าเนนิงาน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ี
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

   2.7-1-02 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งส่วนงาน 

   2.8–2-01 

2.8–2-02 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

   2.8–3-01 

2.8–3-02 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

   2.8–4-01 
 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 

   2.8–5-01 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 

2. จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1 

3. จ านวนตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ 1 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
4. ร้อยละของตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 4.15 

5. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

คน - 

6. จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

กิจกรรม - 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ในรายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) (อ้างอิงเอกสาร 2.7-1-02) ได้มี

การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในทุกรายวิชาที่ภาควิชาท าการเปิดสอน 

ข้อ 2 ภาควิชามีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม    
ไปยังผู้บริหาร โดยส่งรายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) ให้ฝ่าย
วิชาการ ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยท าการพิจารณา (เอกสารหมายเลข 2.8–2-01)  ซ่ึง
คณาจารย์ทุกท่านของภาควิชาได้จัดท าขึ้น อีกท้ังภาควิชายังน าขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพ่ือให้
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง(เอกสารหมายเลข 2.8–2-02)   

ข้อ 3 ภาควิชามีการจัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.8–3-01, 02)   

ข้อ 4 จากการที่ภาควิชาได้จัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น ภาควิชามีการประเมินผล
กิจกรรม ซึ่งผลการประเมินที่ได้มีค่าเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 2.8–4-
01)   

ข้อ 5 ภาควิชามีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย และ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ในโครงการร่วมใจช่วยภัยน้ าท่วม จากมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.8–5-01)   

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา 

ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :    สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา ซึ่งมี

นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องชมเชย และ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 จัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.8–2-01  บันทึกข้อความขอส่งหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) 
เอกสารหมายเลข 2.8–2-01  หน้าเว็บไซด์ มคอ. ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.8–3-01  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2554 
เอกสารหมายเลข 2.8–3-02 ประมวลภาพกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เอกสารหมายเลข 2.8–4-01  ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2554 
เอกสารหมายเลข 2.8–5-01  บันทึกข้อความขอมอบเกียรติบัตร 
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องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข  เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ด าเนนิงาน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

   3.1-1-01 

3.1-1-02 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา    3.1-2-01 
3.1-2-02 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 

   3.1-3-01 
3.1-3-02 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า     3.1-4-01 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า    3.1-5-01 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ  ไม่

ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
   3.1-6-01 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

    

 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ : 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 4.26 

2. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการข้อมูลข่าสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 4.16 

3. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 4.12 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานต่างๆ เช่น ขอมูลดานการ

เรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สวนงานสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-01) และวิทยาลัยยังมีฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือให ค าปรึกษา 
ส าหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาชีวติ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-02) โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรอง
ทุกขของนักศึกษาที่ขอใชบริการตลอดเวลา อีกท้ังภาควิชา มีการตั้งอาจารยที่ปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกห้องทุกชั้นปี 

ข้อ 2 ภาควิชามีการจัดท าเว็บไซต (เอกสารหมายเลข 3.1-2-01) และยังมีบอร์ดไว้ปิดประกาศ
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-02) ส าหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน    
ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ  

ข้อ 3 ภาควิชามีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-3-01) อีกท้ังยังมีการพานักศึกษา
ไปดูงานนอกสถานที่ ณ งานบีโอไอแฟร์ เมืองทองธานี เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-02) 

ข้อ 4 ภาควิชามีการจัดท าเว็บไซด์ส าหรับศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข 3.1-4-01) ส าหรับประกาศ      
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน    ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ขาวสารวิชาการ  

ข้อ 5 ภาควิชามีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คือ การจัดอบรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ส าหรับช่างอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข 3.1-5-01) เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 

ข้อ 6  ภาควิชามีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งผลประเมินที่ได้ในปีการศึกษา 1/2554 คือ 4.12 และ ในปีการศึกษา 2/2554 
คือ 4.04 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-01) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา หน้า - 42 - 
 

จุดแข็ง : 
ภาควิชามีการจัดท าเว็บไซตส าหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน    ขอมูลทุน

การศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ เป็นต้น และมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการ 
และภาคอุตสาหกรรม อีกท้ังยังมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 3.1-1-01 ฐานข้อมูลนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 3.1-1–02  เว็บไซด์งานกิจการนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 3.1–2-01  หน้าเว็บไซด์ภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 3.1–2-02 รูปบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชา  
เอกสารหมายเลข 3.1–3-01 ส าเนาใบส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-02 รูปการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ งานบีโอไอแฟร์ 
เอกสารหมายเลข 3.1–4-01  หน้าเว็บไซด์ส าหรับศิษย์เก่า ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 3.1-5-01 โครงการอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ส าหรับช่างอุตสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 3.1–6-01 ผลประเมินคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
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องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข 
 เกณฑ์มาตรฐาน มีการ

ด าเนนิงาน 
มีการ

ด าเนนิงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของส่วนงาน และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

   4.1–1-01 
4.1–1-02 
4.1–1-03 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

   4.1–2-01 
4.1–2-02 
4.1–2-03 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   4.1–3-01, 
4.1–3-02, 
4.1–3-03, 
4.1–3-04 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   4.1–4-01, 
4.1–4-02 
4.1–4-03 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ 

   

4.1–5-01, 
4.1–5-02, 
4.1–5-03 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

   

4.1–6-01 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-01) มีหน้าที่สง่เสริม สนับสนนุ 

ด้านงานวจิัยของภาควิชา   อีกทั้งฝ่ายวิจัยของวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-02) รวมถึงการให้ทุน
วิจัย อีกทั้งยังได้มีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวจิัยที่บุคลากรแต่ละคนได้ท ามาแล้วเพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-03) 

ข้อ 2 ภาควิชาได้จัดให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยให้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
ให้นักศึกษาปริญญาตรีท าปริญญานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์  เช่น ปริญญานิพนธ์เร่ือง
สายอากาศแบนด์คู่โดยใช้เทคนคิแถบหยุด (เอกสารหมายเลข 4.1–2-01) ซึ่งเป็นการน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนวิชาสายอากาศ (เอกสารหมายเลข 4.1–2-02) น ามาประยุกต์ใช้ในการท าปริญญานิพนธ ์
อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวชิาการระดับชาติด้วย(เอกสารหมายเลข 4.1–2-03) 

ข้อ 3 ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลยัได้มีประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านการวิจัยตา่งๆ เช่น การ
อบรมโครงการ สร้างนักวิจัย(ตน้กล้าวิจัย) (เอกสารหมายเลข 4.1–3-01) เพื่อเป็นการสร้างนกัวิจัยให้
มากข้ึน รวมถึงการที่มีฐานข้อมูลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-02) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ วิทยาลัยมีเว็บไซด์หน้าขา่วประชาสัมพันธง์านวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-03) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยั อีกทั้งวิทยาลัยได้จดัท าเล่มจรรยาบรรณเพื่อความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ด้านการวิจัยแก่อาจารย์ และผู้วจิัยด้วย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-04) 

ข้อ 4 วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งที่เปน็เงินรายได้ และเงินงบประมาณ เพื่อเป็นทนุวิจัยของ
วิทยาลัยโดยแบง่เป็นทุนแบบตา่งๆ เช่น ทุนเพื่อประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ์ ทนุสนบัสนุนเพื่อการ
น าเสนอผลงานระดบันานาชาต ิ (เอกสารหมายเลข 4.1–4-01) เป็นต้น อีกทั้งภาควิชามีการจัดสรร
งบประมาณ 2554 จ านวน 51,500 บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนพฒันาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 4.1–
4-02) โดยบุคลากรของภาควิชาสามารถที่จะขอเงินจากกองทนุพัฒนาบุคลากรนี้ เพื่อการไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ(เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 4.1–4-03) 

ข้อ 5 ภายในภาควชิามีห้องปฏิบตัิการเพื่อใช้ในการท าวิจัย มีเครื่องมอื (เอกสารหมายเลข 4.1–5-01) และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เป็นการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจัย และวิทยาลัยมีห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 
4.1–5-02) ซึ่งเป็นแหล่งคน้คว้าข้อมูล อีกทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลต่างๆที่
สนับสนนุงานดา้นการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–5-03) 
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เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 6 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยของภาควิชามีการประชุม โดยวาระประชุม(เอกสารหมายเลข 4.1–6-01)    

ได้กล่าวถึงการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของภาควิชาทั้งในด้าน ทุนวิจัยที่นักวิจัยในภาคได้รับใน
ปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่ยังคงค้าง ประกาศแหล่งทุน รวมถึงความต้องการด้านทรัพยากรที่นักวิจัย
ต้องการเพิ่มเติม 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตวับ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 4 
 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 ภาควิชามีระบบบริหารที่สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการ
น าเสนองานวิจัย และยังสนับสนุนให้นักวิจัยร่วมท าวิจัยกับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ภาควิชาควรมีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ควบคู่
กับการสร้างนักวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยได้เริ่มต้นท าวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการน า
งานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 วิทยาลัยควรก าหนดหรือปรับภาระงานสอนให้เหมาะสม เพื่อเก้ือหนุนต่อการเรียนรู้วิชาการทีท่ันสมัย และ
ท างานวิจัย โดยตั้งเกณฑ์การปรับภาระงานวิจยัเทียบกับภาระงานสอนอยา่งเปน็รูปธรรม  
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 4.1–1-01 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 4.1–1-02 หน้าเว็บไซด์เก่ียวกับระเบียบการวิจัยของฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.1–1-03 หน้าเว็บไซดฐ์านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
เอกสารหมายเลข 4.1–2-01 ปริญญานพินธ์เร่ือง “สายอากาศแบนด์คู่โดยใช้เทคนิคแถบหยดุ” 
เอกสารหมายเลข 4.1–2-02 ขบวนวิชาปีการศึกษา 2/2554 วิชา 351451 วิศวกรรมสายอากาศ 
เอกสารหมายเลข 4.1–2-03 บทความเร่ือง “สายอากาศแบนด์คู่โดยใช้เทคนิคแถบหยุด” ที่ได้เผยแพร่ 
เอกสารหมายเลข 4.1–3-01 หน้าเว็บไซด์หน้าข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย ของมหาวิทยาลยั 
เอกสารหมายเลข 4.1–3-02 ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสบืค้นขอ้มูลงานวิจยั 
เอกสารหมายเลข 4.1–3-03 หน้าเว็บไซด์หน้าข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย ของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.1–3-04 ส าเนา เล่มจรรยาบรรณด้านการวิจัยของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.1–4-01 ประกาศทุนวิจัยของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.1–4-02 เอกสารสรุปการใช้เงินของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 4.1–4-03 บันทึกข้อความขอทุนสนับสนนุการร่วมน าเสนอบทความวิจยัระดับชาติ 
เอกสารหมายเลข 4.1–5-01 ภาพห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 4.1–5-02 ภาพห้องสมุดของวิทยาลยั 
เอกสารหมายเลข 4.1–5-03 หน้าเว็บไซด์ของส านักวิจยั 
เอกสารหมายเลข 4.1–6-01 เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายวิจัยของภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข 
 เกณฑ์มาตรฐาน มีการ

ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

4.2–1-01, 
4.2–1-02, 
4.2–1-03 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

   4.2–2-01, 
4.2–2-02 
4.2–2-03 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

   4.2–2-02, 
4.2–2-03, 
4.2–3-01 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

  
 

 

5. มรีะบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

   4.2–5-01, 
4.2–5-02 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร* 

  
  

 
*เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ3 
ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป และตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้ประโยชนจ์ริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ผลงาน - 

2. จ านวนการยื่นจดสิทธบิัตรและอนุสิทธิบัตร เร่ือง ไม่มี 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2–1-01) มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 

ด้านงานวิจัยของภาควิชา อีกทั้งฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่งานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2–1-02) อีกทั้งยังมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ 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 ได้ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาจัดท าเป็นวารสารวิชาการ(เอกสาร
หมายเลข 4.2–2- 02, 03)  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้
พิจารณา คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผ่านบทความที่น าเสนอเพื่อเผยแพร่
ให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า หรือ การน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านอ่ืนต่อไป 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยจัดท าวารสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 4.2–2-01, 02)  เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า หรือ การน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านอ่ืน
ต่อไป อีกทั้งยังมีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัย(เอกสารหมายเลข 4.2–3-01)   

ข้อ 4 ไม่มีการด าเนนิการ 
ข้อ 5 ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูล แนะแนวทาง และส่งเสริม สนับสนุนการจด

สิทธิบัตร (เอกสารหมายเลข 4.2–5-01)  เพื่อให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยที่ได้ ไปจดสิทธิบัตร เพื่อเป็น
การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังออกระเบียบ  สจพ. ว่าด้วย การบริหาร
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สิน ทางปัญญา พ.ศ. 2550 (เอกสารหมายเลข 4.2–5-02)   

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
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การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
  ภาควิชามีคณะกรรมการฝ่ายวิจยั มีหน้าทีส่่งเสริม สนับสนนุ การเผยแพร่ผลงานทีไ่ด้จากการวิจัย โดย
มหาวิทยาลยั และ วิทยาลัยจดัท าวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า 
หรือ การน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านอ่ืนต่อไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ภาควิชาควรสนับสนนุให้นักวิจยัน าผลงานวิจัยที่ไดไ้ปจดสิทธบิตัร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.2–1-01 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 4.2–1-02 หน้าเว็บไซด์เก่ียวกับระเบียบการวิจัยของฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.2–1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง “หลักเกณฑ์ และ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ

การเขียนบทความวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์” 
เอกสารหมายเลข 4.2–2-01 หน้าเว็บไซด์การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากงานวิจยั 
เอกสารหมายเลข 4.2–2-02 วารสารวชิาการ ของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.2–2-03 วารสารวชิาการเทคโนโลยี ของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.2–3-01 หน้าเว็บไซดฐ์านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
เอกสารหมายเลข 4.2–5-01 แนวทาง หลักเกณฑ์ การจดสิทธิบัตร 
เอกสารหมายเลข 4.2–5-02 ระเบียบ สจพ. ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สิน ทาง

ปัญญา พ.ศ. 2550  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3        เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าเปน็คะแนน ระหว่าง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลมุ ข และ ค2 จ าแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
1. กลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
2. กลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
3. กลมุสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จ านวนเงินสนับสนนุงานว ิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  =  150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5  =  75,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  = 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอก 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

x  5 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการวิจัย เงินงบประมาณ (บาท) 

(ที่ท าการแบ่งแล้ว) 
เอกสาร 

อ้างอิงเลขที่ 
1 ระบบการวนิิจฉัยฟอล์ตและการจัดการอัตโนมัติ 940,000 4.3-1-01 
2 การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัว 894,704 4.3-1-02 
3 การพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิต 851,666 4.3-1-03 

รวม 2,686,370  
 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง คน  

1.1 จ านวนอาจารยป์ระจ า คน 25 คน 
1.2 จ านวนนักวิจัยประจ า คน - 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท  
2.1 จากภายในมหาวทิยาลัย/ส่วนงาน บาท 940,000 บาท 
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลัย บาท 1,746,370 บาท 

3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

บาท : คน 107,454.80 
บาท : คน 

 

การค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 8.454,107
25

370,686,2
 บาทต่อคน 

 

3. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 358.35
000,160

80.454,107
   คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
คะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะวชิา 

บาทต่อคน 70,000 107,454.80 3.358 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :      สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเปา้หมาย 
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จุดแข็ง : 
 อาจารย์ประจ าภาควชิาได้รับทนุวิจัยจ านวนมาก จากทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 ทุนวิจัยที่อาจารย์ประจ าภาควิชาได้รับ เปน็การได้รับเพียงบางคน 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 จัดหาแหล่งทุนเพิ่มเติม และสนบัสนนุให้อาจารย์ทา่นอ่ืนท าวิจยั 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 4.3–1-01 สรุปรายละเอียดเงินทุนวจิัยของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 4.3–1-02 โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝงัตัว 
เอกสารหมายเลข 4.3–1-03 โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาตน้แบบอุตสาหกรรมการผลิต 
เอกสารหมายเลข 4.3–1-04 เอกสาร MA&QA รายชื่อบุคลากรประจ าภาควชิา 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
สูตรการค านวณ  : 

1. ค านวณร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ 

= 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ x 

100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

X 5 
20 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ าทั้งหมด นับรวมผู้ที่ลาศึกษา 

(ปีการศึกษา) 
  

1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 25 
1.2 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด คน - 

2. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน) 

เรื่อง  

2.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง - 
2.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง - 
2.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง - 
2.4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม เรื่อง - 

3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 0 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 คนต่อ

ฉบับ 
ร้อยละ 0 0 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา : 

ภาควิชาควรมีการสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ หรือเชิงนโยบายได้จริง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข  เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

   5.1–1-01 
5.1–1-02 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

   5.1–2-01 
5.1–2-02 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย    5.1–3-01 
5.1–3-02 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   5.1–2-02 
5.1–3-01 
5.1–3-02 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

  
  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 5.1–1-01)  ที่มีหน้าที่ก าก าดูแล ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี (เอกสารหมายเลข 5.1–1-02)  ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

ข้อ 2 ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น การเรียน
การสอนวิชา 356332 ไมโครโปรเซสเซอร์ (เอกสารหมายเลข 5.1–2-01)   ที่มีการสอนเกี่ยวกับ
การท างาน การควบคุม การเขียนโปรแกรมต่างๆ ของไมโครคอนโทรเลอร์ ภาควิชาจึงมีการเปิด
โครงการอบรมเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ส าหรับช่างอุตสาหกรรม” (เอกสาร
หมายเลข 5.1–2-02)   เพ่ือเป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า  

ข้อ 3 ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยอาจารย์ของภาควิชารับ
บริการวิจัยให้แก่ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้แกโ่ครงการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมน้ าตาลไทยอย่างยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 
5.1–3-01)   โครงการเพ่ิมศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทราย (เอกสารหมายเลข 5.1–3-02)    

ข้อ 4 โครงการอบรมเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ส าหรับช่างอุตสาหกรรม” (เอกสาร
หมายเลข 5.1–2-02) โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ าตาลไทยอย่างยั่งยืน 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 5.1–3-01)   โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย (เอกสารหมายเลข 5.1–3-02)    มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัยซึ่งได้ระบุอยู่ในตัวโครงการถึงวิธีการประเมินผล 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมในหัวข้อ

ต่างๆที่เป็นการเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า อีกทั้งภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย โดยการรับบริการวิจัยให้แก่ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

ภาควิชาควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1–1-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 5.1–1-02 แผนด าเนินงานระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
เอกสารหมายเลข 5.1–2-01 ขบวนวิชา 356332 ไมโครโปรเซสเซอร์   
เอกสารหมายเลข 5.1–2-02   โครงการอบรมเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตส าหรับช่าง

อุตสาหกรรม” 
เอกสารหมายเลข 5.1–3-01   โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ าตาลไทยอย่าง

ยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เอกสารหมายเลข 5.1–3-02    โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อย  

และน้ าตาลทราย 
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องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
  การด าเนินงาน เอกสาร  

อ้างอิง 
หมายเลข  เกณฑ์มาตรฐาน มีการ

ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

   6.1–1-01 
6.1–1-02 

6.1–1-03 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   6.1–2-01 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

   6.1–3-01 
6.1–3-02 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

   6.1–1-02 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

  
  

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

  
  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์ (เอกสารหมายเลข 6.1–1-01)  ที่มีหน้าที่ก าก าดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกท้ังภาควิชายังมีแผนด าเนินงานระยะ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี (เอกสารหมายเลข 6.1–1-02)  ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ซ่ึง
คณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยังมีการประชุมกัน เพ่ือจัดงานที่
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 6.1–1-03)   

ข้อ 2 ภาควิชามีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน” (เอกสารหมายเลข 6.1–2-01)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องใช้ในวัด และเป็นการน าความรู้
ความสามารถที่ได้จากการเรียนไปบรูณาการท าประโยชน์ให้กับสังคม 

ข้อ 3 ภาควิชาได้มีการเผยแพร่กิจกรรม หรือ การบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ
สาธารณชน ด้วยการน าภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดท าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ (เอกสารหมายเลข 
6.1–3-01) อีกท้ังวิทยาลัยก็ได้มีการน าภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดท าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ 
เช่นเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 6.1–3-02) 

ข้อ 4 โครงการ “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่ายอาสาพัฒนาชุมชน” (เอกสารหมายเลข 6.1–2-
01) ได้มีการระบุถึง วิธีการประเมินผลโครงการไว้ในโครงการ โดยผลการประเมินโครงการ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับ มากท่ีสุด คือ 4.72 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 คน 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
ภาควิชามีคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา และ

อาจารย์ ที่มีหน้าที่ก าก าดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ภาควิชาควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 6.1–1-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาและอาจารย์ 

เอกสารหมายเลข 6.1–1-02 แผนด าเนินงานระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
เอกสารหมายเลข 6.1–1-02 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์ 
เอกสารหมายเลข 6.1–2-01 โครงการ “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่ายอาสาพัฒนาชุมชน” 
เอกสารหมายเลข 6.1–3-01 หน้าเว็บไซด์ภาพกิจกรรมของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 6.1–3-02 หน้าเว็บไซด์ภาพกิจกรรมของวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 7   
การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. คณะกรรมการประจ าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

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

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ส่วนงาน 

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

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม 
ที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
ส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน 

   7.1–1-02, 
7.1–1-03, 
7.1–3-01 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

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

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ 

   7.1–5-01 
7.1–5-02 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

7. คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินผลการบริหารงานของส่วน
งาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

   

7.1–7-01, 
7.1–7-02 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-01)  มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และ การ

ปฏิบัติงาน ในการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย     โดยคณะกรรมการภาควิชามีการประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1–1-
02,03)  ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ก าหนด และมีการติดตาม ประเมินผล อีกทั้งยังมีการประเมินผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-04)   

ข้อ 2 ผู้อ านวยการและทีมผูบ้ริหารวิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน โดยดูได้จากแผนยทุธ์ศาสตร์ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-01)   โดยวางแผนใน
ด้านการพฒันาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ ทั้งโดย
ทางตรง และโดยผ่านทางหัวหน้าภาควชิา  อีกทั้งภาควชิามีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน และ ยังมีการก าหนดการด าเนนิงานของภาควิชาโดยอยู่ในรูปของแผนการ
ด าเนินงาน และ แผนปฏิบตัิการประจ าปีของภาควชิาด้วย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-02)  ซึ่งภาควิชา
ได้มีฐานข้อสารสนเทศมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1–2-
03)   ฐานข้อมูลงานวิจยั (เอกสารหมายเลข 7.1–2-04)   ฐานข้อมูลนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
7.1–2-05)   เป็นตน้  

ข้อ 3 ภาควิชามีการประชุมกรรมการส่วนงานตา่งๆ ของภาควิชา เพือ่ก ากับดูแล ติดตาม และ ประเมินผล
การด าเนินการตามที่มอบหมายให้กรรมการไปด าเนนิงาน เชน่ การประชุมคณะกรรมการภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 7.1–1-02)  เพื่อติดตามเร่ืองการปรับหลักสูตร กระจายความรับผิดชอบให้ผู้ที่
เก่ียวข้อง อีกทั้งยังประชุมเพื่อตดิตามเร่ืองอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ และ งบประมาณของภาควชิา เป็นต้น
และภาควิชายังมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวชิาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-03)  เพื่อติดตามการด าเนินงานการปรบัปรุงหลักสูตร และการ
จัดท ารายงานหลักสูตร( มคอ.2 ) รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา โดยภาควิชามีการ
รายงานผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือน ให้กับทางวิทยาลัยไดท้ราบ (เอกสารหมายเลข 7.1–3-01)   

ข้อ 4 ภาควิชามีการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยแต่งตั้งบุคลากรของ
ภาควิชาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–4-01) และกรรมการฝ่ายต่างๆ 
เช่น คณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.1–4-02)  คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และระบบสารสนเทศ(เอกสารหมายเลข 7.1–4-03) 
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา(เอกสารหมายเลข 7.1–4-04)  และ
ภาควิชายังสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
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เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
บุคลากร เช่น การแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าภาคแขนงวิชาต่างๆ  (เอกสารหมายเลข 7.1–4-05) เป็นต้น   
อีกทั้งภาควิชายังมีระบบและกลไกการสื่อสารภายในหน่วยงาน และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นภายใน
หน่วยงาน ผ่านทาง เอกสารเวียนในภาคฯ การส่งหนังสือแจ้งถึงเฉพาะตัวบุคคล , การใช้โทรศัพท์, e 
mail, การประชุมภาควิชา เป็นต้น ซึ่งภาควิชาจะได้น าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  

ข้อ 5 ภาควิชามีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานให้สูงขึ้น โดยการส่ง
บุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ต่างๆที่ เป็นการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา 
ยกตัวอย่างเช่น การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนและผลิตต าราเรียน” (เอกสาร
หมายเลข 7.1–5-01) ซึ่งการอบรมสัมมนาดังกล่าวเป็นการเพิ่มทักษะต่างๆให้กับอาจารย์ และเพิ่ม
ศักยภาพในการน าเสนองานวิจัย อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ(เอกสารหมายเลข 7.1–5-02) 

ข้อ 6 ภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านงึถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงาน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประชุมฝา่ยต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1–1-02,03) เพื่อการด าเนินงาน
ของภาควิชา การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน ซึ่งการประชุมได้มีการเปิดรับฟงัข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง อีกทั้งภาควิชามีการรายงานการใช้เงินงบประมาณของแต่ละ
สาขาต่อกรรมการภาควิชาทราบทุกคร้ังที่มีประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1–6-01) และภาควิชายังมี
การรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 7.1–6-02) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–
6-03) ซึ่งเป็นการประเมินการท างานในดา้นตา่งๆ เชน่ ด้านประสิทธิผล ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นภาระ
รับผิดชอบ ดา้นความโปร่งใส ดา้นการกระจายอ านาจ หลักนิตธิรรม เป็นต้น 

ข้อ 7 จากผลประเมินศักยภาพในการท างานของคณะกรรมการภาควิชาในปี 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1–7-
01) ที่มีการประเมินในหัวข้อ ต่างๆเช่น ภาวะผู้น า ศักยภาพในการบริหาร ซึ่งให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที ่
ของภาควิชาเปน็ผู้ประเมิน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 3.9443 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการ
ภาควิชา ได้น าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงการบริหารงานของภาควิชา ซึ่งในปี
การศึกษา 2554 พบวา่ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0714 (เอกสารหมายเลข 7.1–7-02) 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและผูบ้ริหารทุก
ระดับของส่วนงาน 

ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 ภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงาน และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการประชุมฝา่ยต่างๆ ซึ่งภาควิชามีการถ่ายทอดความรู้ และสง่เสริมพัฒนาบคุลากรภายในภาค เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท างานให้สูงขึน้ อีกทั้งภาควิชามีการสนบัสนนุให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ไม่มี  
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.1–1-01 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–1-02 เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–1-03 เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–1-04 ผลประเมินการด าเนนิงานของคณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–2-01 นโยบาย วสิัยทัศน์  แผนยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 7.1–2-02 แผนการด าเนนิงาน และ แผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควชิา 
เอกสารหมายเลข 7.1–2-03 ฐานข้อมูลบุคลากร  
เอกสารหมายเลข 7.1–2-04 ฐานข้อมูลงานวิจัย  
เอกสารหมายเลข 7.1–2-05 ฐานข้อมูลนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.1–3-01 รายงานผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือน ของภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–4-01 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–4-02 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร และการประกนั

คุณภาพการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.1–4-03 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และระบบสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.1–4-04 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและกิจกรรมนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.1–4-05 ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ชว่ยหัวหน้าภาคแขนงวิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–5-01 ค าสั่งวิทยาลัยให้เข้าอบรมสัมมนาเร่ือง “การเขียนและผลิตต าราเรียน”  
เอกสารหมายเลข 7.1–5-02 บันทึกข้อความขอส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม  
เอกสารหมายเลข 7.1–6-01 รายงานการใช้เงินงบประมาณของแต่ละสาขา 
เอกสารหมายเลข 7.1–6-02 หน้าเว็บไซด์รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ต่อสาธารณะ 
เอกสารหมายเลข 7.1–6-03 แบบประเมนิการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.1–7-01 ผลประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชาในป ี2553 
เอกสารหมายเลข 7.1–7-02 ผลประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชาในป ี2554 
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องค์ประกอบที่ 9   
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงาน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ 
ที่ก าหนด 

   9.1–1-01, 
9.1–1-02, 
9.1–1-03 
9.1–1-04 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของส่วนงาน 

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

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน    9.1–3-01 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 

   

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

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง 
การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

   9.1–5-01, 
9.1–5-02, 
9.1–5-03 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

   9.1–6-01, 
9.1–6-02, 
9.1–6-03 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วน
งาน 

   9.1–7-01, 
9.1–7-02, 
9.1–7-03 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนนิงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนนิงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยหรือระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

   9.1–8-01, 
9.1–8-02 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์  

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1 ภาควิชามีระบบ และ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาควิชามีคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา  (เอกสารหมายเลข 9.1–1-01) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
และแผนด าเนินการ (เอกสารหมายเลข 9.1–1-02) ตามแผนที่วางไว้ ติดตามผลการด าเนินงาน และ 
ประเมินผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งวิทยาลัยได้มีการตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้น(เอกสารหมายเลข 9.1–1-03) เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประชุมเพื่อ 
ติดตามผลการด าเนินงาน และ ประเมินผลต่างๆ เช่นการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี ้การรายงานผลรอบ 
6 เดือน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 9.1–1-04) 

ข้อ 2 วิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 9.1–1-03)  โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ และมีคณะผู้บริหารของ
วิทยาลัยเป็นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน้าภาคแต่ละภาควิชาเป็นกรรมการ ซึ่งหน้าที่ของ
กรรมการชุดนี้มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  อีก
ทั้งวิทยาลัยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบโดยการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั โดย
มีบุคลากรของแต่ละภาควิชาร่วมด้วย และ มีสถานที่ของส่วนงานประกันคุณภาพขึ้นที่ ชั้น 3 อาคาร 
63 (เอกสารหมายเลข 9.1–2-01) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้มีการด าเนินงานประชุม เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประชุมเพื่อ 
ติดตามผลการด าเนินงาน และ ประเมินผลต่างๆ เช่นการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี ้การรายงานผลรอบ 
6 เดือน เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 9.1–1-04) อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) ได้
มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 9.1–2-02) 
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เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 3 จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ได้มีการการ

ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน คือ มีหลักสูตรหลายระดับ หลายสาขาวิชาเฉพาะ
ทาง ซึ่งวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1–3-01) 

ข้อ 4 จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยได้มีการ
ตั้งเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2554 ไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1–4-01) ซึ่งภาควิชาได้มี
การด าเนินงาน ติดตามผล และรายงานผลการด าเนินงานของภาควิชารอบ 6 เดือนต่อวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 9.1–4-02) และได้มีการเลือกตัวบ่งชี้เพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข 9.1–4-03)ตามที่
วิทยาลัยก าหนด ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้มีการประชุมเพื่อการก าหนดการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 2554 ไว้  (เอกสารหมายเลข 9.1–4-04) และ
ส่วนงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
(SAR)ประจ าปี 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1–4-05) ซึ่งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR)ประจ าปี 2554 เสนอต่อมหาวิทยาลัยตรงตามก าหนดเวลา โดยรายงานฉบับนี้
ฝ่ายประกันคุณภาพจะน าข้อมูลไปบันทึกลงในระบบ CHE QA Online อีกทั้งมีการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  โดยมีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
และจัดวางแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 

ข้อ 5 ภาควิชามีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา น ามาวางแนวทางปรับปรุงการ
ท างาน โดยส่วนงานประกันคุณภาพของภาควิชามีการประชุม เพื่อรายงานผลการประเมินของปทีีผ่า่น
มา โดยในรอบปีการศึกษา 2551 ได้คะแนนจากการประเมิน 1.92 จากคะแนนเต็ม 3 (เอกสาร
หมายเลข 9.1–5-01) และในรอบปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนจากการประเมิน 2.30 จากคะแนนเต็ม 
3  (เอกสารหมายเลข 9.1–5-02) โดยในปีการศึกษา 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้  และ เกณฑ์การให้คะแนนในรูปแบบใหม่ที่มีการให้คะแนนเต็ม 5 
ประกอบกับทางมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ได้ก าหนดเป้าหมายของคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ าไว้ที่ 3.51 ซึ่ง
ส่วนงานประกันคุณภาพของภาควิชาได้วางแนวทางในแผนการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1–5-03) และ จากการท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจ าปี 
2553 พบว่าภาควิชาได้คะแนน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อ 6 ภาควิชา และ วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 9.1–6-01,02) ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ อีกทั้งยังมีระบบ MA&QA (เอกสาร
หมายเลข 9.1–6-03) ที่เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ข้อ 7 ภาควิชาได้มีการด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ   
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของภาควิชา เช่น 

• เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 9.1–7-01) 

• มีการก าหนดให้นักศึกษาท าแบบประเมินการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 9.1–7-02) 

• มีการส ารวจความต้องการด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของผู้ใช้บริการ (เอกสาร
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เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
หมายเลข 9.1–7-03) 

ข้อ 8 ภาควิชามีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นเครือข่ายของ
วิทยาลัยที่ ให้รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละภาคเข้าร่วมใน
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยมีการท างานร่วมกัน เช่น การประชุม
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 9.1–8-01) เป็น
ต้น อีกทั้งยังมีเครือข่ายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ “การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน” (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 9.1–8-02) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4 
 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :    สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 ภาควิชามีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส่วนงานประกันคุณภาพของภาควิชามีการ
ประชุม เพื่อรายงานผลการประเมินในปีที่ผ่านมา จัดวางแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป และเพื่อเตรียมการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง(SAR)ประจ าปี 2553  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
  ไม่มี 
แนวทางการพัฒนา : 
  ไม่มี 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 9.1-1-01  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควชิา   
เอกสารหมายเลข 9.1-1-02  แผนการปฏบิัติงานประจ าป ีของภาควิชา   
เอกสารหมายเลข 9.1-1-03  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 9.1-1-04  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

     คร้ังที่ 9/2554 
เอกสารหมายเลข 9.1-2-01  ภาพห้องส่วนงานประกันคุณภาพข้ึนที่ ชัน้ 3 อาคาร 63 
เอกสารหมายเลข 9.1-2-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 9.1-3-01 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คร้ังที่ 2/2555 
เอกสารหมายเลข 9.1-4-01 เอกสารเชิญประชุม เร่ือง ตั้งเปา้หมายตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 9.1-4-02 บันทึกข้อความขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน 
เอกสารหมายเลข 9.1-4-03 บันทึกข้อความ การก าหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติม 
เอกสารหมายเลข 9.1-4-04 เอกสารเชิญประชุม เร่ือง ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 9.1-4-05 เอกสารเชิญประชุม เร่ือง การเขียนผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
เอกสารหมายเลข 9.1-5-01  ผลประเมินการตรวจคุณภาพภายในรอบปี 2551 
เอกสารหมายเลข 9.1-5-02  ผลประเมินการตรวจคุณภาพภายในรอบปี 2552 
เอกสารหมายเลข 9.1-5-03  ผลประเมินการตรวจคุณภาพภายในรอบปี 2553 
เอกสารหมายเลข 9.1-6-01  หน้าเว็บไซดฝ์่ายประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา 

http://ee.cit.kmutnb.ac.th/?q=qassurance 
เอกสารหมายเลข 9.1-6-02  หน้าเว็บไซดฝ์่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั

http://qa.cit.kmutnb.ac.th  
เอกสารหมายเลข 9.1-6-03 หน้าเว็บไซด ์MA&QA 
เอกสารหมายเลข 9.1-7-01  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิร่วมเปน็กรรมการพิจารณาหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 9.1-7-02  แบบประเมนิการเรียนการสอนของนักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 9.1-7-03 แบบส ารวจความต้องการดา้นคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงคข์อง

ผู้ใช้บริการ 
เอกสารหมายเลข 9.1–8-01 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ของวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 9.1–8-02 บันทึกข้อความเชิญบุคลากรเข้าฟังบรรยาย เร่ือง“การประกันคณุภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัในภมูิภาคอาเซียน” 
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ตัวบ่งชี ้9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 4 วัน 
2. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 3 วัน 
3. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 2 วัน 
4. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 1 วัน 
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 1 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 2 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 3 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 4 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 5 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชาได้ด าเนินการส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือวันที่ 6 มิถุนายน 2554 (เอกสาร 9.20.1-1-01) 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได ้
การส่งรายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลา มีการ

ด าเนินงาน 
ตามข้อ 5 

มีการ
ด าเนินงาน 
ตามข้อ 5 

5 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 ภาควิชามีระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคณุภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 9.20.1-1-01  เอกสารหน้าปกรายงาน SAR พร้อมตราประทับรับรองการสง่รายงาน 
 
 



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา หน้า - 71 - 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 รายตัวบ่งชี้   

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ  7 ข้อ 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
4 

ค่าเฉลี่ย 4 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 ข้อ  4 ข้อ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4 

2.2 อาจารย์ประจ าท้ังหมดวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
16 

16100
25

4


 ร้อยละ 16 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.33 
 อาจารย์ประจ าท้ังหมด 

2.3 
อาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 
10 

12100
25

3
  

 
ร้อยละ 12 

 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 
 อาจารย์ประจ าท้ังหมด 

2.4 
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3 ข้อ  5 ข้อ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4 ข้อ  7 ข้อ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
5 

2.7 
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

4 ข้อ  5 ข้อ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4 

2.8 
ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

4 ข้อ  5 ข้อ 
สูงกว่า

เปา้หมาย 
5 

ค่าเฉลี่ย 3.61 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

3.1 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

6 ข้อ  6 ข้อ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4 

ค่าเฉลี่ย 4 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

4.1 
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

4 ข้อ  6 ข้อ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4 

4.2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

4 ข้อ  4 ข้อ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
70,000 

บาท : คน 
8.454,107

25

370,686,2


 107,454.80
บาท : คน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.358 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

สมศ.
6 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

5 คน : ฉบับ  - 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
0 

 ค่าเฉลี่ย 
 
 

   2.84 



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา หน้า - 72 - 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ  4 ข้อ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4 

ค่าเฉลี่ย 4 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 
ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ  4 ข้อ 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
4 

ค่าเฉลี่ย 4 
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

7.1 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 

6 ข้อ  7 ข้อ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
5 

ค่าเฉลี่ย 5 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

7 ข้อ  8 ข้อ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4 

9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง ข้อท่ี 5  ข้อท่ี 5 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5 

ค่าเฉลี่ย 4.5 
 ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้   3.70 
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