รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คำนำ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักดีว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่องเป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการจัดการและบริหารการศึกษา อันจะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ปรัชญาของภาควิชาและมหาวิทยาลัย ภาควิชาจึงจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยรวบรวมข้อมูลและผล
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
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คุณภาพการศึกษาทั้ง ๙ ด้าน ในการประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ง

ข้อมูลเบื้องต้นภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่ตั้ง อาคาร 62 และ 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติความเป็นมา
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือได้ก่อตั้งขึ้น
 ในปี พ.ศ. 2505 ได้เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาช่างวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์เป็นรุน่ แรกในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ได้ยกระดับจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
 ในปี พ.ศ. 2509 มีการเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างวิทยุและ
อิเล็กทรอนิกส์ และมาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ในปี พ.ศ. 2514 ได้ปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัย เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทาให้การจัดส่วนราชการแบ่งเป็นคณะวิชาและได้จัดแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์มาสังกัดภาควิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
 ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งโครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในสังกัด
 ในปี พ.ศ. 2545 มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร 4 ปี
 ในปี พ.ศ. 2547 โครงการภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีด้วยกันทั้งหมด 3 แขนงวิชาคือ
เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT) โทรคมนาคม (ETT) และคอมพิวเตอร์ (ECT)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีด้วยกันทั้งหมด 4 แขนงวิชาคือ เครื่องมือ
วัดและควบคุม (Enet-I) โทรคมนาคม (Enet-T) คอมพิวเตอร์ (Enet-C) และวิชาการกระจายเสียง
วิทยุ และโทรทัศน์ (Enet-B)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ปรัชญา
ผลิตวิศวกรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาอุตสาหกรรมได้
อย่างยั่งยืน
ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาวิศวกรด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และคุณธรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์
บริการวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พัฒนางานวิจัย
พันธกิจ
1. ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อสร้างและประยุกต์องค์
ความรู้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคม
2. พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ณ ภาพผลผลิ ต ด้ า นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคี
กับภาคอุตสาหกรรม
3. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
โดยใช้เป้าหมายและความต้องการของสังคมเป็นตัวกาหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อชีวิตจริง
4. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า พั ฒ นาและสร้ า งงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค่ า ด้ า นเทคโนโลยี เ ทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถชี้นาสั งคม และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในรูปพหุ
ภาคี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. ให้บริการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
7. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาคมในภาควิชา
8. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ให้ปรากฏแก่ประชาคม
ในชาติและประชาคมโลก
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สภามหาวิทยาลัย
(นายกสภามหาวิทยาลัย)
กรรมการบริหารงานบุคคล
สภาคณาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัย

กรรมการนโยบายและแผน

(อธิการบดี)
(รองอธิการบดี)

สภาวิชาการ

กรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วท/
บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดี/
สานักงานผู้อานวยการ
(หัวหน้าสานักงาน)

คณะ/วท/
บัณฑิตวิทยาลัย
(คณบดี/ผอ.)

คณะกรรมการ
ประจาสานักงาน
อธิการบดี

ภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์
(หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า
ฝ่าย/หัวหน้าศูนย์)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

สานักงาน
อธิการบดี
(หัวหน้าสานักงาน)

กอง/ศูนย์
(ผู้อานวยการกอง/
ผู้อานวยการศูนย์)

สานัก
(ผู้อานวยการ
สานัก)

สานักงานผู้อานวยการ
(หัวหน้าสานักงาน)

คณะกรรมการ
ประจาสานัก

ฝ่าย/ศูนย์
(หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าศูนย์)
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างองค์กรของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานภาควิชา

แขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แขนงวิชาโทรคมนาคม

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบริหารของภาควิชา
คณะกรรมการภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง

คณะอนุกรรมการวิชาการ /
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองหัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สมชาย สาลีขาว

ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

สานักงานภาควิชา
น.ส.กษมา พุ่มศิริ

หัวหน้าแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม

หัวหน้าแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ บัณฑิตย์

หัวหน้าแขนงวิชาโทรคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส ศิริครรชิตถาวร

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตารางที่ 1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556
หลักสูตร

ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
(สาขาวิชา)

EIT
ETT
ECT

1
1
1

ENET-T

1

ENET-I

1

ENET-B
ENET-C

1
1

1. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2-3ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาเครื่องมือวัดและ
ควบคุม
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาโทรคมนาคม
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยี
วิศวกรรม)
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาโทรคมนาคม
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาเครื่องมือวัดและ
ควบคุม
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาการกระจาย
เสียงวิทยุ และโทรทัศน์
2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 2 จานวนคณาจารย์/บุคลากร ปีการศึกษา 2556 จาแนกตามสายงาน
ประเภท

วุฒิการศึกษา (คน)

รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต่ากว่า

ตาแหน่งวิชาการ (คน)
อาจารย์

ผศ.

รศ.

เอก

โท

ตรี

ป.ตรี

1

-

1

-

-

24
25

7
7

16
17

1
1

-

13
13

8
8

3
4

-

1
-

5

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

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

รวม
สายสนับสนุนวิชาการ
-

ข้าราชการสาย ข, ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานพิเศษ

รวม

1

หมายเหตุ * ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตารางที่ 3 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3 ปี)
ปริญญาตรี4 ปี
รวม

จานวน (คน)
265
414
679

ตารางที่ 4 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามงบรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2556
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
รวม

จานวนเงิน (บาท)
2,511,560
3,935,800
6,447,360

ตารางที่ 5 จานวนอาคารสถานที่
อาคาร / ห้อง
1. ห้องปฏิบัติการและประลอง อาคาร 62
2. ห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

จานวน
19
1
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 รายตัวบ่งชี้
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ข้อมูล

ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ

1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

4.00
4

2.2
2.3
2.4
2.6

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาทั้งหมด
อาจารย์ประจาทัง้ หมดที่มีตาแหน่งรศ.และศ.
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
2.8
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
2.7

3.1

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
4.1
สร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

*ขาดความ
ชัดเจนข้อ 8
การนาผล
ประเมินไป
พิจารณาในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ภาควิชา
3.40
2.00

8 ข้อ

123456
7

7 ข้อ



4 ข้อ

126

3 ข้อ



*ตามผลการ
ประเมินระดับ
วิทยาลัย

ร้อยละ 16

4.5 × 100
25

18.00



1.50

ร้อยละ 10

4 × 100
25

16.00



3.33

3 ข้อ

12345

5 ข้อ



4.00

4 ข้อ

123456
7

7 ข้อ



5.00

4 ข้อ

12345

5 ข้อ



4.00

5 ข้อ

1234

4 ข้อ



4.00

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1

คะแนน
ประเมิน

3.00
6 ข้อ

12346

5 ข้อ



3.00
2.37

4 ข้อ

12345

5 ข้อ
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3.00

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล

ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน
3.00

4.2

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ที่ปฏิบัติงานจริง
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สมศ.5
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรือ
สมศ.6 งานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่
สมศ.7 ได้รับการรับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
5.1
สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและ
6.1
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
7.1
และผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
การศึกษาภายใน
9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง

4 ข้อ

70,000
บาท: คน
ร้อยละ 5

124

3 ข้อ



70,545.64



1.96

9.00



2.25

2.00



2.00

4.00



2.00

1,763,641
25
2.25 × 100
25

5 คน :
1 ฉบับ
ร้อยละ 5

2 × 100
25
1 × 100
25

3.00
5 ข้อ

124

3 ข้อ



3.00
4.00

5 ข้อ

1234

4 ข้อ



4
5.00

6 ข้อ

123467
8

7 ข้อ



5.00
4.50

7 ข้อ
ข้อที่ 5

123467
8
ข้อที่ 5

องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเด่น เน้นความรู้
97.30.1
5 ช้อ
1234
เฉพาะทาง
ค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ / 21 ตัวบ่งชี้

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

*เอกสาร
เพิ่มเติมเกณฑ์
ข้อ 3 ไม่
สอดคล้องต้อง
เป็นงานวิจัย
ของอาจารย์

7 ข้อ



4.00

ข้อที่ 5



5.00
4.00

4 ข้อ



4.00
3.34
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (รวมทุกตัวบ่งชี้)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จาแนกตามองค์ประกอบ และมิติของระบบประกันคุณภาพ
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
97. อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
รวม
ผลการประเมิน

มิติของระบบประกันคุณภาพ
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

4.00

ดี

-

4.00

-

2.42
1.96
-

3.75
3.00
3.00
3.00
4.00
5.00
-

4.00
2.08
-

-

4.50

-

4.50

ดี

2.26
ต้องปรับปรุง

4.00
3.79
ดี

2.56
พอใช้

4.00
3.34
พอใช้

ดี
พอใช้

3.40
พอใช้
3.00
พอใช้
2.37
พอใช้
3.00
พอใช้
4.00
ดี
5.00
ดีมาก
- ไม่มีตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (รวมทุกตัวบ่งชี้) อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.34)
โดยมีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 (ค่าเฉลี่ย 5.00)
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี จานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 9 (ค่าเฉลี่ย 4.50) องค์ประกอบที่ 1
(ค่าเฉลี่ย 4.00) องค์ประกอบที่ 6 (ค่าเฉลี่ย 4.00) องค์ประกอบที่ 97 (ค่าเฉลี่ย 4.00)

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1. ควรทาผลการประเมินการดาเนินการตามแผนไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
2. การประเมินผลการดาเนินงานไม่ใช่การประเมินโครงการ ในการประเมินต่อไปต้องปฏิบัติให้
ถูกต้อง
3. ควรนาผลประเมินตามแผนปฏิบัติการทุกรอบระยะเวลานาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ภาควิชา เพื่อพิจารณาหรือขอข้อคิดเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในวาระประชุม
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในเรื่องคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และเทียบเท่าทาง
วิชาการของอาจารย์ ให้มีการพัฒนาสู่เกณฑ์ในระดับมาตรฐาน
2. วางแผนการนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปใช้ประโยชน์
3. ยังขาดเรื่องของการนาผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่นามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินการครั้งต่อไป จึงควรต้องนาผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการให้ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
เพิ่มเติมระบบประเมินผลในกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
ควรแนบเอกสารประเมิน (ตัวอย่าง) ด้วยไม่ใช่แนบมาแค่สรุปผลการประเมิน

และวิชาชีพของนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ภาควิชาควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาสอดแทรกในเนือ้ หารายวิชา
ที่ทาการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้
2. ควรมีการจัดสรรงบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการนาเสนอผลงานของ
นักศึกษาให้มากขึ้น
3. ภาควิชาควรขยายขีดความสามารถในการทาวิจัยโดยการค้นหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้
มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ภาควิชาควรเพิ่มการตรวจสอบ
ภาควิชาได้วางไว้

ติดตาม

และประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ควรประเมินความสาเร็จของการทากิจกรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น จัดทาแบบประเมินโดย
ให้นักศึกษาตอบ และสรุปว่านักศึกษากี่คนร่วมโครงการ ตอบแบบประเมินกี่คน และได้ผลอย่างไร
สอดคล้องตามตัวชี้วัดหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการหรือไม่อย่างไร ควรระบุให้ชัดเจน เพื่อทาเป็น
ข้อมูลอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ควรปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์กลางที่กาหนดตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ ตัดเกณฑ์ข้อ 5 ออกจะเหลือ 8 ข้อ และแก้ไข
เกณฑ์การประเมิน
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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คะแนน 1
ดาเนินการ ข้อ 1

คะแนน 2
ดาเนินการ ข้อ 2
และ 3

คะแนน 3
ดาเนินการ ข้อ 4
และ 5

คะแนน 4
ดาเนินการข้อ 6
และ 7

คะแนน 5
ดาเนินการ ข้อ 8

ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. คุณวุฒิอาจารย์และตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต้องหามาตรการ
เร่งด่วน และการพัฒนาในระยะสั้น และระยะยาว
2. ยังขาดเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และการนาผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนา
แผนปฏิบัติการต้องทาการประเมิน และนามาปรับปรุงให้ครบทุกแผนงาน
ข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
1. ประวัติความเป็นมาของภาควิชาควรเขียนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันครบถ้วน
2. การใช้ภาพแผนภูมิโครงสร้างของภาควิชา หรือแผนภูมิการบริหารงานของภาควิชา ให้
สม่าเสมอ และตรงกัน
3. การใช้คาย่อชื่อ ปริญญาไม่ถูกต้อง เช่น วศบ., อสบ.
4. เอกสารอ้างอิงบางส่วนยังไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับการรายงานผลการดาเนินงาน
5. ตารางที่ 9 หน้า 83 - 84 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ช่องผลการดาเนินงานข้อมูล ควรระบุ
ข้อ เช่น ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8
6. ตัวบ่งชี้ 4.3 ควรนาเกณฑ์การประเมิน จานวนเงินทุนวิจัยมาเป็นตัวหาร คือ 180,000 บาท

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตารางที่ 8 เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
สมศ.5 ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

สมศ.6 ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
สมศ.7 ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับ
ของส่วนงาน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เกณฑ์
มาตรฐาน

เป้าหมาย

ข้อ

8

ข้อ
ร้อยละ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ

5
16
10
5
4

ข้อ

4

ข้อ

4

ข้อ

6

ข้อ
ข้อ

6
6

บาท : คน

100,000

ร้อยละ
คน : ฉบับ

10
5 คน : 1 ฉบับ

ร้อยละ

5

ข้อ

5

ข้อ

6

ข้อ

7
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
(เกณฑ์มาตรฐานมีข้อที่ 1 – ข้อที่ 5)
9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (5 ข้อ)
97.30.1 บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เกณฑ์
มาตรฐาน
ข้อ

เป้าหมาย
6

ข้อที่ 5

ข้อที่ 5

ข้อ
ข้อ

5
5
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รายงานผลการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

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

1. มีการจัดทาแผนนปิิบัติงานประจาป ที่สอดคล้องกับ นโยบายของวิทยาลัย
โดยการมีส่วนร่วมของบุค ลากรในภาควิช าแผละได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าภาควิ ช า โดยเป็ น แผนนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ แผนนพั ฒ นา
วิ ท ยาลั ย ปรั ช ญา/ปณิ ธ าน แผละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องภาควิ ช า/วิ ท ยาลั ย
ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของกลุ่ ม สถาบั น (ค1) แผละแผนนกลยุ ท ธ์ /
แผนนพัฒนาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนนพัฒนาวิทยาลัย/แผนนปิิบัติงานประจาประดับภาควิชา
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแผปลงแผนนพัฒนาวิทยาลัย เป็นแผนนปิิบัติการประจาป ของ
ภาควิชาครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ แผละการทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนนปิิบัติการประจาป แผละค่าเป้าหมาย ของแผต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนนปิิบัติการประจาป
5. มีการดาเนินงานตามแผนนปิิบัติการประจาปครบ 4 พันธกิจ



1.1-1-01,
1.1-1-02



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

6. มีการติ ดตามนลการดาเนิน งานตามตั วบ่ ง ชี้ ของแผนนปิิบั ติการประจ าป
อย่ า งน้ อ ยป ละ 2 ครั้ ง แผละรายงานนลต่ อ นู้ บ ริ ห ารของภาควิ ช าแผละ
คณะกรรมการประจาภาควิชา เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินนลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนนปิิบัติงานประจาป
อย่างน้อยปละ 1 ครั้ง แผละรายงานนลต่อนู้บริหารแผละคณะกรรมการประจา
ภาควิชา เพื่อพิจารณาแผละรายงานต่อวิทยาลัย
8. มีการนานลการพิจารณา ข้อคิดเห็น แผละข้อเสนอแผนะของคณะกรรมการ
ประจาภาควิชาไปปรับปรุงแผนนปิิบัติการประจาป





ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน



1.1-1-01



1.1-1-01
1.1-5-01
1.1-5-02
1.1-6-01,
1.1-6-02,
1.1-6-03
1.1-5-01
1.1-5-02




1.1–8-01

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสวนงาน แผละมีการจัดทาแผนน
ดาเนินงาน แผละแผนนปฎิบัติงานประจาป (เอกสาร 1.1-1-01) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนนพัฒนาของ
วิทยาลัย (เอกสาร 1.1-1-02) แผละมหาวิทยาลัย โดยแผนนการดาเนินงาน แผละ แผนนปิิบัติการประจาป
ของภาควิชาครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการนลิตบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ด้านการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิจัยแผละพัฒนา
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล แผละ ด้านการการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชามีการถ่ายทอดแผนนดาเนินงาน แผละแผนนปฎิบัติงานประจาป (เอกสาร 1.1-1-01) โดยการ
แผจกจ่ายเล่มแผนนให้แผก่บุคลากรของภาควิชาได้ทราบถึงวิสัยทัศน กลยุทธ แผละเป้าหมายของแผนน แผละ
มีการกาหนดนู้รับนิดชอบดาเนินงานตามแผนน แผละยังมีการกาหนดเปาหมายในการดาเนินงานตาม
แผนน อีกทั้งยังมีการเนยแผพร่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ บนเว็บไซต์ของภาควิชา (เอกสาร
1.1-2-01)
ภาควิชาได้นาเอา Strategy Map ของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1-3-01) มาแผปลงเป็น
แผนนการดาเนินงาน แผละ แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01) เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทงั้ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการนลิต
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยแผละพัฒนา ด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
การให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล แผละ ด้านการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนนการดาเนินงาน แผละ แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01) ได้กาหนดนโยบาย
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาในการดาเนินงาน รวมถึงนู้รับนิดชอบในการดาเนินงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนน
แผนนการดาเนินงาน แผละ แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชา (เอกสาร 1.1-1-01) ได้กาหนด
ขอบเขต
นู้รับนิดชอบ
แผละระยะเวลาในการดาเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ซึง่ ภาควิชาได้รายงานนลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน แผละ 9 เดือน ต่อวิทยาลัย (เอกสาร
1.1-5-01, 02)
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสาร 1.1-6-01) ซึ่งมีหน้าที่คอยกากับดูแผลการดาเนินงานของ
ภาควิชาให้เป็นไปตามแผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชา
ด้วยการประชุมเพื่อติดตามนลการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ของภาควิชา (เอกสาร 1.1-6-02, 03)
ภาควิชาได้รายงานนลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน แผละ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา แผละวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกสาร 1.1-5-01, 02)
ภาควิชาได้จัดการสัมมนาประจาปของภาควิชาเรื่อง “การวางแผนนพัฒนาภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์” (เอกสารหมายเลข 1.1-8-01) โดยเนื้อหาหลักของการสัมมนานั้น เป็นการระดมสมอง
ของคณาจารย์ แผละบุคลากรภายในภาควิชา มุ่งเน้นโดยตรงในเรื่องของการ ปรับปรุง แผละวางแผนน
เพื่อพัฒนาภาควิชาอย่างยั่งยืน นอกจากนีเ้ พื่อให้การสัมมนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางภาควิชาได้
เชิญ คุณจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายแผละแผนน ชานาญการพิเศษ ของ มจพ. มา
เป็นวิทยากร ชีแผ้ นะ กลั่นกรองข้อมูลต่างๆ เพื่อการวางยุทธศาสตร์ แผนนปิิบัติการของภาควิชา โดย
ท้ายที่สุดทางภาควิชาจะนาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดจาการสัมมนานี้ มาทาการประเมิน แผละ
ปรับปรุง จัดทาแผนนดาเนินงาน แผละแผนนปิิบัติการของภาควิชาประจาปการศึกษา 2557 ต่อไป
(เอกสารหมายเลข 1.1-8-02)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาแผนน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

8 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
8 ข้อ

คะแนนได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสวนงาน แผละมีการจัดทาแผนนดาเนินงาน
แผละแผนนปิิบัติงานประจาป ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนนพัฒนาของวิทยาลัย โดยแผนนการดาเนินงาน แผละ
แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชาครอบคลุมประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการนลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยแผละพัฒนา ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล แผละ ด้านการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อีก
ทั้งภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา ซึ่งมีหน้าที่คอยกากับดูแผลการดาเนินงานของภาควิชาให้เป็นไปตามแผนนปิิบัติ
การประจาปของภาควิชา
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 1.1-1-01
เอกสารหมายเลข 1.1-1-02
เอกสารหมายเลข 1.1-2-01
เอกสารหมายเลข 1.1-3-01
เอกสารหมายเลข 1.1-5-01
เอกสารหมายเลข 1.1-5-02
เอกสารหมายเลข 1.1-6-01
เอกสารหมายเลข 1.1-6-02
เอกสารหมายเลข 1.1-6-03
เอกสารหมายเลข 1.1-8-01
เอกสารหมายเลข 1.1-8-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

แผนนดาเนินงาน แผละแผนนปฎิบัติงานประจาปของภาควิชา
แผนนพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน้าเว็บไซต์ภาควิชาที่เกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Strategy Map ของ วทอ. แผละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
รายงานนลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนของภาควิชา
รายงานนลการดาเนินงานรอบ 9 เดือนของภาควิชา
คาสั่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชา ครั้งที่ 1 / 2556
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาควิชา ครั้งที่ 1 / 2557
โครงการสัมมนาภาควิชา เรื่อง “การวางแผนนพัฒนาภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
รายงานสรุปการสัมมนาของภาควิชา
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องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบแผละกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่แผละปรับปรุงหลักสูตรตาม
แผนวทางปิิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผละ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด



2. มีระบบแผละกลไกการปิดหลักสูตรตามแผนวทางปิิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แผละดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา แผละกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแผห่งชาติ สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย



4. มีคณะกรรมการรับนิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
ครบถ้ ว นทั้ ง ข้ อ 1 ข้ อ 2 แผละข้ อ 3 ข้ า งต้ น ตลอดเวลาที่ จั ด การ
ศึกษา แผละมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่ ก าหนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแผห่งชาติ
จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 น่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแผรกแผละอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่กาหนดในแผต่ละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับนิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 แผละข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการ
ศึกษา แผละมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามนลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแผห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 น่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ แผละทุก
หลักสูตร
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาแผละบริหารหลักสูตรระหว่างส่วนงาน



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

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



2.1-1-03,
2.1-1-04
2.1-3-01,
2.1-3-02,
2.1-3-03,
2.1-3-04,
2.1-3-05,
2.1-3-06

2.1-4-01,
2.1-1-02


2.1-5-01



หน้า - 20 -

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา*
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผนน ก แผละปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา*
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผนน ก แผละปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา*
*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ไม่ได้
ดาเนินงาน





เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป แผละครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้ หมด
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับปริญญาโท
1.3 ระดับปริญญาเอก
2. จานวนหลักสูตรที่มกี ารดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. จานวนหลักสูตรที่มกี ารประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาทีก่ าหนด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร
3.2 จานวนหลักสูตรที่มกี ารประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการตามกรอบ TQF (นับเฉพาะหลักสูตร TQF)
4.1 จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่ดาเนินการตามกรอบ TQF
4.2 จานวนหลักสูตรที่มกี ารประเมินตามตัวบ่งชีข้ องกรอบ TQF
4.3 จานวนหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ TQF ที่น่านเกณฑ์
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หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2
1
-

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2
1
-

หลักสูตร
หลักสูตร

2
2

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2
2
2
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การประเมิน 5 ข้อแผรก แผละอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนด
4.4 จานวนหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ TQF ที่น่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
5. จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
5.1 จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทั้งหมด
5.2 จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพ
5.3 จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาแผละบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.3 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่มคี วามร่วมมือในการพัฒนาแผละบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
ต่อหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด
6. จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน
6.1 ระดับปริญญาโท (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผนน ก)
6.2 ระดับปริญญาเอก
6.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนต่อ
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
7. จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
7.1 ระดับปริญญาตรี
7.2 ระดับปริญญาโท
- นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผนน ก
- นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผนน ข
7.3 ระดับปริญญาเอก
7.4 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่อยู่ในหลักสูตร
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน

หลักสูตร

2

หลักสูตร
หลักสูตร

2
1

หลักสูตร

-

หลักสูตร

-

หลักสูตร
หลักสูตร
ร้อยละ

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

679
7
-

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาใช้ระบบแผละกลไกลการเปิดหลักสูตรใหม่ตามนโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสาร (เอกสาร 2.1-1-01) แผละปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548
(เอกสาร 2.1-1-02) ภาควิชามีการดาเนินงานตามระบบที่กาหนด โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้ง อสบ.
แผละ วศบ. ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ครบทุกหลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-03,04 เล่มหลักสูตร
ที่มีตราประทับรับรอง)
ภาควิชามีระบบแผละกลไกในการปิดหลักสูตร ตามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสาร
2.1-2-01) โดยภาควิชายังไม่มีหลักสูตรที่เข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตร
หลักสูตรของภาควิชาได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร 2.13-01) แผละทุ ก หลั ก สู ต รในภาควิ ช ามี ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา แผห่งชาติโดยหลักสูตรของภาควิชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด (เอกสาร 2.1-103, 04 เล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง) ภาควิชามีการประชุมของกรรมการวิชาการแผละหลักสูตร
เพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสาร 2.1-3-02) แผละการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไป
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เกณฑ์
ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา (มคอ.2, 3, 5) (เอกสาร 2.1-3-03, 04, 05, 06)
ภาควิชามีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร แผละการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร 2.1-401) เป็นนู้รับนิดชอบควบคุมกากับ ให้มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร โดยนานล
จากการประเมินในข้อ 3 มาวิเคราะห์การดาเนินงานของหลักสูตร แผละนาไปปรับปรุงหลักสูตรตาม
วงรอบ 5 ปที่ สกอ กาหนดให้ทาการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร (เอกสาร 2.1-1-02)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการพัฒนาแผละบริหารหลักสูตร

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

5 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีคณะกรรมการวิชาการ แผละ ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีระบบแผละกลไกในการเปิดปิด
หลักสูตร มีการประชุม พัฒนา ปรังปรุงหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรจัดให้มีระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
-

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.1–1–01
เอกสารหมายเลข 2.1–1–02
เอกสารหมายเลข 2.1–1–03
เอกสารหมายเลข 2.1–1–04
เอกสารหมายเลข 2.1–2–01
เอกสารหมายเลข 2.1–3–01
เอกสารหมายเลข 2.1–3–02
เอกสารหมายเลข 2.1–3–03
เอกสารหมายเลข 2.1–3–04
เอกสารหมายเลข 2.1–3–05
เอกสารหมายเลข 2.1–3–06
เอกสารหมายเลข 2.1–4–01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เอกสาร นโยบายการบริหารจัดการของ มจพ. เรื่องแผนวทาง
กาหนดแผนนการเปิดหน่วยงานใหม่ แผละ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่
เอกสาร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. 2548
สาเนาเล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร วศ.บ.
สาเนาเล่มหลักสูตรที่มีตราประทับรับรอง จาก สกอ. หลักสูตร อส.บ.
เอกสาร บันทึกข้อความ เรื่อง แผนวทางปฎิบัติการแผจ้งปิดหลักสูตร
สาขาวิชา
สาเนาใบรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร
เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร แผละประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ครัง้ ที่
1/2557
เล่มรายงาน มคอ.2 หลักสูตร วศ.บ. ของภาควิชา
เล่มรายงาน มคอ.2 หลักสูตร อส.บ. ของภาควิชา
มคอ.3 วิชา 030513126
มคอ.5 วิชา 030513126
เอกสาร แผต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แผนวทางต่อไปนี้
1. แผปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแผนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2. แผปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่น่านมา
เป็นคะแผนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแผนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่น่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแผนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
กรณีเลือกใช้แผนวทางที่ 2
1. คานวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่น่านมา
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปที่ประเมิน
ค่าการเพิ่มของร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

= ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
- ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
คุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน
ปริญญาเอกในปก่อนหน้าปที่ประเมิน

2. แผปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบกับปที่น่านมาที่คานวณได้
ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5 (ร้อยละ 12 สาหรับสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค1)

คะแผนนที่ได้

=

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่น่านมา
x

5

12
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1.2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1.3 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกในรอบปก่อนหน้าที่น่านมา

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน

2555
25
1
19
5
0

2556
25
1
17
7
0

การคานวณ :
1. ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
7
5
=  100    100   8%
 25

  25



2. แผปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ =

8
 5  3.33 คะแผนน
12

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

ร้อยละ 16

ร้อยละ 28

คะแนน
ที่ได้
3.33

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
ภาควิชาควรแผสวงหาแผหล่งทุน หรือเสนอต่อวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนแผก่อาจารย์ที่มวี ุฒิปริญญาโท หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.2–1–01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

รายชื่อบุคลากรประจาภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แผนวทางต่อไปนี้
1. แผปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งทางวิชาการเป็นคะแผนนระหว่าง 0-5 หรือ
2. แผปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปที่น่านมาเป็นคะแผนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแผหน่ ง รองศาสตราจารย์ แผ ละศาสตราจารย์ ร วมกั น
ที่กาหนดให้เป็นคะแผนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งรองศาสตราจารย์ แผละศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่น่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแผนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. ค านวณค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแผหน่ ง รองศาสตราจารย์ แผ ละ
ศาสตราจารย์เปรียบเทียบกับปที่น่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแผหน่งรองศาสตราจารย์แผละศาสตราจารย์ เปรียบเทียบกับ
ปที่น่านมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่ง
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่ง
รองศาสตราจารย์แผละศาสตราจารย์ในปที่ประเมิน
- รองศาสตราจารย์แผละศาสตราจารย์ในปก่อนหน้าป
ที่ประเมิน

2. แผปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่ง รองศาสตราจารย์แผละศาสตราจารย์
เปรียบเทียบกับปที่น่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5

คะแผนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งรองศาสตราจารย์แผละ
ศาสตราจารย์เปรียบเทียบกับปที่น่านมา

x5

6

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ)

หน่วยวัด
คน

2555
25

2556
25

1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ไม่มีตาแผหน่งทางวิชาการ
1.2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแผหน่งนู้ชว่ ยศาสตราจารย์
1.3 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแผหน่งรองศาสตราจารย์
1.4 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแผหน่งศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแผหน่งรองศาสตราจารย์ แผละ
ศาสตราจารย์รวมกันในรอบปการศึกษาที่น่านมา

คน
คน
คน
คน
คน

13
8
4
0
1

13
8
4
0
0

การคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่ง รศ. แผละ ศ. =

4
 100  16.00
25

2. แผปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ =

16
 5  2.67
30

คะแผนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งรอง
ศาสตราจารย์ แผละศาสตราจารย์

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ร้อยละ

ร้อยละ 10

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 16

คะแนน
ที่ได้
2.67

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
จุดที่ควรพัฒนา :
อัตราของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแผหน่งทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริม นลักดันให้อาจารย์ทานลงานมากขึ้น เพื่อขอตาแผหน่งทางวิชาการ
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.3–1–01
รายชื่อบุคลากรประจาภาควิชา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนนการบริหารแผละการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนแผละการวัดนล แผละมีแผนนการบริหารแผละพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารแผละการพัฒนาคณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนนที่กาหนด



3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แผละสร้างขวัญแผละกาลังใจให้
คณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้แผละทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแผละการวัดนลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการ
ปิิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์แผละบุคลากรสาย
สนับสนุน แผละดูแผลควบคุมให้คณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปิิบัติ
6. มีการประเมินนลความสาเร็จของแผนนการบริหารแผละการพัฒนา
คณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนานลการประเมินไปปรับปรุงแผนนหรือปรับปรุงการบริหาร
แผละการพัฒนาคณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุน



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.4-1-01,
2.4-1-02,
2.4-1-03
2.4-2-01,
2.4-2-02,
2.4-2-03,
2.4-2-04
2.4-3-01,
2.4-3-02,
2.4-3-03,
2.4-3-04
2.4-1-02,
2.4-1-03,
2.4-4-01




2.4-5-01



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาได้มีแผนนอัตรากาลังของภาควิชา ซึ่ง บรรจุอยู่แผล้วในแผนนปิิบัตการประจาปของภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 2.4-1-01 ) อีกทั้งภาควิชาได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ
เช่น การอบรมสรรถนะวิชาชีพครู อบรมการนิเทศสหกิจศึกษา เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.4-1-02,
03)
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดแผนวปิิ บั ติ ใ นด้ า นการสรรหา คั ด เลื อ ก บุ ค ลากรไวเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-01 ) โดยกาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน (job description) (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-02) มีการกาหนดหลักเกณฑ์เส้นทางเดินของตาแผหน่งไว้ (career path) (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-03) อีกทั้งมีการประเมินนลการปิิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแผบบชัดเจน
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-04)
วิทยาลัยมีการยกย่องใหเกียรตินูไดรับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์นลงานที่ไดรับ
รางวั ล น่ า นทางเอกสารประชาสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาลัย แผละเว็ บ ไซต์ ป ระชาสัม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาลั ย
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-01
) แผละยั ง มี ก ารส่ง เสริ ม การลงทุ น ในกองทุ น สารองเลี้ย งชี พ
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-02) อีกทั้งมีการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจาป (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-03) พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยยังมี โรงยิม สนามแผบตมินตัน สนามเปตอง (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-04) เป็นต้น
ภาควิชาได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู เพื่อนาความรู้แผละทักษะ
ที่ได้ มาปรับใช้สาหรับทาสื่อการสอนแผละเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-02) อีกทั้งภาควิชามีการสนับสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชาเตรียมความพร้อมในการ
ออกนิเทศนักศึกษาในการออกสหกิจศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.4-1-03 ) นอกจากนี้ภาควิชายังมี
การวัดนลการเรียนรู้ของนักศึกษาอ้างอิงจากความพึ่งพอใจในการสอนของคณาจารย์ ซึ่งนักศึกษาแผต่
ละชั้นเรียนได้มีการประเมินนู้สอนในแผต่ละภาคเรียน (เอกสารหมายเลข 2.4-4-01 )
ภาควิ ช าสนั บ สนุ น อาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสมรรถนะวิ ช าชี พ ครู (เอกสาร 2.4-1-01) ซึ่ ง มี ค วาม
ครอบคลุมไปถึงความรู้ด้านจรรยาบรรณครูด้วย (เอกสาร 2.4-5-01) แผละวิทยาลัยได้มีการแผต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกากับ ดูแผลจรรยาบรรณขึ้น โดยมีหน้าที่จั ดทาคู่มือจรรยาบรรณบุ คลากรของ
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.4-5-02 )แผละคอยกากับดูแผล กิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังจรรยาบรรณแผก่
คณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบการพัฒนาคณาจารย์แผละบุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

5 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชาแผละวิทยาลัย มีระบบแผละกลไกในการพัฒนาคณาจารย์แผละบุคลากร โดยมีการสนับสนุน ส่งเสริม
ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา :
การหมุนเวียนของการเข้าอบรมของอาจารย์แผละบุคลากรภายในภาควิชา
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.4–1-01
เอกสารหมายเลข 2.4–1-02
เอกสารหมายเลข 2.4–1-03
เอกสารหมายเลข 2.4–2-01
เอกสารหมายเลข 2.4–2-02
เอกสารหมายเลข 2.4–2-03
เอกสารหมายเลข 2.4–2-04
เอกสารหมายเลข 2.4–3-01
เอกสารหมายเลข 2.4–3-02
เอกสารหมายเลข 2.4–3-03
เอกสารหมายเลข 2.4–3-04
เอกสารหมายเลข 2.4–4-01
เอกสารหมายเลข 2.4-5-01
เอกสารหมายเลข 2.4–5-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

แผนนปิิบัติการประจาป 2557 ของภาควิชา
คาสั่งพนักงานสายวิชาการอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู รุ่นที่ 6
เอกสารส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมการนิเทศสหกิจศึกษา
แผนวปิิบัติ แผละข้อกาหนดในด้านการสรรหา คัดเลือก บุคลากร
คาอธิบายลักษณะงาน (job description)
เส้นทางความก้าวหน้าในงาน (carrier path)
แผบบประเมินนลการปิิบัติงาน (job evaluation)
หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย เรื่อง การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
นักวิจัยดีเด่น นู้สอนดีเด่น
การส่งเสริมการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เอกสารเชิญชวนร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจาป
ภาพโรงยิม สนามแผบตมินตัน สนามเปตอง
นลประเมินการสอนของอาจารย์
เอกสารประกอบการอบรมสมรรถนะวิชาชีพครู หัวข้อ จรรยาบรรณครู
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรของวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นนู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร



2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาแผละของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแผต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แผห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แผละ
การให้นู้เรียนได้เรียนรู้จากการปิิบัติทั้งในแผละนอกห้องเรียนหรือ
จากการทาวิจัย
4. มีการให้นู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของนู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนแผละสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยนลการประเมินความพึงพอใจแผต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแผนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินนลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามนลการ
ประเมินรายวิชา



มีการ
ดาเนินกา
รแต่ไม่
ครบถ้วน







ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.6-1-01,
2.1–1–03,
2.1–1–04
2.1–1–03
2.1–1–04
2.1–3–02
2.1–3–03
2.1–1–03,
2.1–1–04
2.6-4-01,
2.6-4-02
2.6-5-01,
2.6-5-02


2.6-6-01


2.6-1-01,
2.6-7-01

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทุกระดับที่เปิดสอน
2. จานวนหลักสูตรที่มรี ะบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3. จานวนหลักสูตรที่มรี ายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แผละ
การให้นู้เรียนได้เรียนรู้จากการปิิบัติทั้งในแผละนอกห้องเรียนหรือจาก
การทาวิจัย
4. จานวนหลักสูตรที่มกี ารให้นู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน
5. จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
6. จานวนรายวิชาที่มีรายละเอียดของรายวิชาตามที่กาหนดในกรอบ TQF
7. จานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงพอใจของนู้เรียน
8. จานวนรายวิชาที่มีนลประเมินความพึงพอใจของนู้เรียน 3.51 ขึ้นไป

หน่วยวัด
หลักสูตร
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
2
2

หลักสูตร

2

หลักสูตร

2

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

72
72
72
72

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4
ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนู้เรียนเป็นสาคัญทุก
หลักสูตร โดยภาควิชามีการแผต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการแผละประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-01) แผละทุกหลักสูตรของภาควิชาได้น่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแผละเป็นไป
ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่
บริหารแผละจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรมีแผนนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดให้มีกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ชั่วโมงปิิบัติการ
การอภิปรายกลุ่ม การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยตนเองรวมทั้งการทาโครงงาน เป็นต้น (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1–1–03, 04 หลักสูตรที่น่านการรับรองหลักสูตร อส.บ. แผละวศ.บ.)
รายวิชาของทุกหลักสูตรในภาควิชามีแผนนการเรียนการสอน โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา ลักษณะการดาเนินการเรียนการสอน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–1–03,
04 หลักสูตรที่น่านการรับรองหลักสูตร อส.บ. แผละวศ.บ.) อีกทั้งยังมีการดาเนินงานหลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา (มคอ.) (เอกสารหมายเลข 2.1-3-02, 03)
หลักสูตรในภาควิชามีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแผละการให้นู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปิิบัติทั้งในแผละนอกห้องเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น ชั่วโมงปิิบัติการ การอภิปราย
กลุ่ม การค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยตนเอง การฝึกงาน รวมทั้งการทาโครงงานปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1–1–03, 04 หลักสูตรที่น่านการรับรองหลักสูตร อส.บ. แผละวศ.บ.)
ภาควิชามีการให้นู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร แผละกระบวนการเรี ย นการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6-4-01)
อีกทั้งภาควิชายังมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย (เอกสารหมายเลข 2.6-4-02)
ภาควิชามีการสนับสนุนให้คณาจารย์ แผละบุคลากรในภาควิชาจัดการเรียนการสอนที่พัฒนามาจาก
ความถนัด แผละงานวิจัยที่สนใจ เช่น นู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ทางภาควิ ช าจึ ง ได้ ส นั บ สนุ น ให้ จั ด ท าการสอนในวิ ช า กระบวนทั ศ น์
ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นางานวิจัยที่น่านการตีพิมพ์เนยแผพร่ (เอกสารหมายเลข 2.6–5-
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เกณฑ์

ข้อ 6
ข้อ 7

ผลการดาเนินงาน
01)
มาเป็นตัวอย่างให้กับ นักศึกษาที่เรียนในวิช าดังกล่าว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ อาจารย์ ดร.
ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ มีความถนัดทางวิธีเชิงตัวเลข แผละมีงานวิจัยตีพิมพ์เนยแผพร่ทางด้านนี้
(เอกสารหมายเลข 2.6-5-02) ทางภาควิชาจึงจัดให้ทาการสอนในวิชา วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงแผละ
กระบวนการสุ่ม เป็นต้น
ทุกวิชาที่เปิดสอนในภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของนู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
โดยมี น ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจแผต่ ละรายวิ ช าไม่ ต่ ากว่ า 3.51 จากคะแผนนเต็ ม 5 (เอกสาร
หมายเลข 2.6-6-01)
ภาควิชามีการแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ แผละหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.6-1-01)
ของภาควิชามีหน้าที่รับนิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอน ในการกากับดูแผล ติดตาม วิเคราะห์นล การ
ดาเนินงานหลักสูตร แผละการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีการประชุมของคณะกรรมการ โดยจากรายงานการ
ประชุม ได้กล่าวถึง เรื่อง รูปแผบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปิิบัติ การทาโครงงาน เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข 2.6-7-01) แผละ (เอกสารหมายเลข 2.1-3-01)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการจัดการเรียนการสอน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
7 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการแผต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการแผละประกันคุณภาพการศึกษา แผละ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่รับนิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอน ในการกากับดูแผล ติดตาม วิเคราะห์นล การดาเนินงานหลักสูตร
มีการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อ การปรับปรุงหลักสูตร รูปแผบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปิิบัติ โครงงาน
เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.6-1-01
เอกสารหมายเลข 2.6-4-01
เอกสารหมายเลข 2.6-4-02
เอกสารหมายเลข 2.6-5-01
เอกสารหมายเลข 2.6-5-02
เอกสารหมายเลข 2.6-6-01
เอกสารหมายเลข 2.6-7-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชา
หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมทาการเรียนการสอน
เอกสารส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานภายนอก
บทความวิจัยของ นู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วพิ ัฒน์
บทความวิจัยของ อาจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
สรุปนลประเมินรายวิชาของทุกวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2555 ของกรรมการฝ่ายพัฒนา
วิชาการ แผละหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของนู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนานลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดนลการศึกษาแผละสัมฤทธินลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพแผละคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของนู้ใช้บัณฑิต



3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ แผละงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต
4. มีระบบแผละกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีแผละ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอ
นลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แผก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแผละบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
6. มีระบบแผละกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้นลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผละมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ*
*เกณฑ์มาตฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม



มีการ
ดาเนินการ
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.7–1-01
2.1–3-02
2.1–3-03
2.7–2-01,
2.7–2-02,
2.1-3-01
2.1–3-02
2.1–3-03
2.6-7-01
2.7–3-01
2.7–3-02





2.7–4-01
2.7–4-02
2.7–4-03



2.7–5-01
2.7–5-02


เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
จานวนนลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

หน่วยวัด
โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ไม่มี

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชาได้มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้แผจกแผบบสารวจให้กับทุกสาขา
เพื่อให้สาขาวิชาแผจกแผบบสารวจแผก่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เอกสาร
เพิ่ มเติม หมายเลข 2.7–1-01) เพื่ อภาควิ ชาจะได้น าข้ อมู ลที่ไ ด้จ ากการสารวจไปทาการปรั บปรุ ง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของนูใชบัณฑิตใหมากที่สุด
อีกทั้งยังมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่จะนลิตออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร(มคอ.2)
ของภาควิชา(เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2.1–3-02, 03)
จากการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสารหมายเลข 2.7–1-01) แผละประกาศรับ
สมัครงานต่างๆ ที่มีการติดต่อมาทางภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.7–2-01) คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรได้มีการนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงรูปแผบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาได้
ทาการปรับ มคอ2. ของหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.1–3-02,
03) อีกทั้งกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ ของภาควิชามีการประชุมของคณะกรรมการ โดยจากรายงาน
การประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร รูปแผบบการเรียนการสอน การสอนวิชาปิิบัติ
โครงงาน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.1-3-01, 2.6-7-01)
ภาควิชามีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ แผละงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยภาควิชามีห้องปิิบตั ิการ อุปกรณ์เครื่องมือ มีห้องกระจาย
เสียง วิทยุแผละโทรทัศน์ของภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.7–3-01) นอกจากนี้ ภาควิชายังมีเว็บไซต์
ของภาควิชาที่เป็นแผหล่งข้อมูล แผละแผหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ อีกทั้งวิทยาลัยยังมีหอ้ งอินเตอร์เน็ตเพือ่ ให้
นักศึกษาเข้าใช้หลังเวลาเรียน (เอกสารหมายเลข 2.7–3-02)
ภาควิชายังมีการจัดตั้งงบประมาณเพือ่ ใหอาจารย์ แผละ นักศึกษามีโอกาสเขาร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบัน หรือ นอกสถาบัน โดยตั้งอยู่ในรูปเป็นเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข
2.7–4-01) โดยภาควิชาได้มีการเนยแผพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.7–402) ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศแผละต่างประเทศใหนักศึกษารับรู้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์
แผละนักศึกษาทางานวิจัยร่วมกัน แผละเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.7–4-03)
วิทยาลัยได้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แผก่นักศึกษาต่างๆเช่น งานวันรวมน้าใจ งานสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ พิธีไหว้ครู เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.7–5-01) อีกทั้งภาควิชายังจัดงาน
กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ เช่น งานทาบุญเนื่องในโอกาสปใหม่ งานไหว้ครู เป็นต้น (เอกสารหมายเลข
2.7–5-02)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการพัฒนาสัมฤทธินลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชา แผละ วิทยาลัย มีระบบ กลไกในการนลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของนู้ใช้บัณฑิต มี
การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ แผละงบประมาณที่ เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แผก่นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.7–1-01
เอกสารหมายเลข 2.7–2-01
เอกสารหมายเลข 2.7–3-01
เอกสารหมายเลข 2.7–3-02
เอกสารหมายเลข 2.7–4-01
เอกสารหมายเลข 2.7–4-02
เอกสารหมายเลข 2.7–4-03
เอกสารหมายเลข 2.7–5-01
เอกสารหมายเลข 2.7–5-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

แผบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวอย่างประกาศรับสมัครงานที่บอร์ดของภาควิชา
ภาพห้องปิิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาพห้องอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร งบประมาณประจาป 2556
เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการต่างๆ
บทความวิจัยของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เอกสาร แผละภาพกิจกรรมที่จัดโดยวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญที่จัดโดยภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นลนลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเนยแผพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังนู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษาแผละนู้เกีย่ วข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งส่วนงาน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้แผละเป้าหมายวัด
ความสาเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินนลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้แผละเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีนล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน



เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

2.1-3-02
2.1-3-03
2.8–2-01





2.8–3-01
2.8–3-02



2.8–4-01


เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
จานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จดั ให้กับนักศึกษา
จานวนตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่จดั ให้กับนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละของตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
จานวนกิจกรรมที่เกีย่ วกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

หน่วยวัด
โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
1

ตัวบ่งชี้

1

คะแผนน

4.21

คน

-

กิจกรรม

-

1

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ในรายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-3-02,
03) ได้มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาทีต่ ้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในทุกรายวิชาทีภ่ าควิชาทาการเปิดสอน
ภาควิชามีการเนยแผพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาทีต่ ้องการส่งเสริม
ไปยัง
นู้บริหาร โดยส่งรายงานการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 2.1-3-02, 03) ให้ฝา่ ยวิชาการของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัยทาการพิจารณา ซึง่ คณาจารย์
ทุกท่านของภาควิชาได้จัดทาขึ้น
อีกทั้งภาควิชายังนาขึ้นเนยแผพร่น่านเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาแผละ
นู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง (เอกสารหมายเลข 2.8–2-01)
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาป 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แผก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.8–3-01, 02)
จากการที่ภาควิชาได้จัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นนั้ ภาควิชามีการประเมินนลกิจกรรม ซึ่ง
นลการประเมินที่ได้มีค่าเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 2.8–4-01)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิช ามี ก ารจัด กิจกรรมที่ เป็น การเนยแผพร่ พฤติกรรมด้า นคุณ ธรรมจริย ธรรมสาหรับ นัก ศึกษา ซึ่ ง มี
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย แผละ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
จุดที่ควรพัฒนา :
จัดกิจกรรมที่เป็นการเนยแผพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึน้
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 2.8–2-01
เอกสารหมายเลข 2.8–3-01
เอกสารหมายเลข 2.8–3-02
เอกสารหมายเลข 2.8–4-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน้าเว็บไซต์ดาว์นโหลดหลักสูตรของภาควิชา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาป 2556
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศแผละกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
ประจาป 2556
นลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาป 2556
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องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการแผละแผนะแผนวการใช้ชีวิต
แผก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา



3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแผละวิชาชีพ
แผก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้แผละประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีนลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ ไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแผนนเต็ม 5
7. มีการนานลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

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








เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. นลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการแผละแผนะ
แผนวการใช้ชีวิตแผก่นักศึกษา
2. นลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
3. นลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการแผละวิชาชีพแผก่นักศึกษา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน่วยวัด
ค่าเฉลี่ย

ผลการดาเนินงาน
3.53

ค่าเฉลี่ย

3.71

ค่าเฉลี่ย

3.67
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

ข้อ 1

มหาวิทยาลัยมีการจัดทาฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานต่างๆ เช่น ขอมูลดานการ
เรียน ขอมูลครอบครัว แผละบุคคลที่สวนงานสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-01) แผละวิทยาลัยยังมีฝายกิจการนักศึกษา มีหนวยใหบริการหรือให คาปรึกษา
สาหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต (เอกสารหมายเลข 3.1-1-02) โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรอง
ทุกขของนักศึกษาที่ขอใชบริการตลอดเวลา อีกทั้งภาควิชา มีการตั้งอาจารยที่ปรึกษาแผก่
นักศึกษาทุกห้องทุกชั้นป
ภาควิชามีการจัดทาเว็บไซต (เอกสารหมายเลข 3.1-2-01) แผละยังมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผละ
สื่อโทรทัศน์ (เอกสารหมายเลข 3.1-2-02) ไว้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา สาหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน
ขอมูลทุน
การศึกษา การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ ข่าวหลักสูตรอบรมต่างๆ
ภาควิชามีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการ แผละภาคอุตสาหกรรม เพือ่ เป็นการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแผก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-3-01) อีกทั้งยังมีการพานักศึกษา
ไปดูงานนอกสถานที่ ที่บริษทั summit electronic component สมุทรปราการ เพือ่ พัฒนา
ทักษะแผละเตรียมความพร้อมการทางานในภาคอุตสาหกกรรม บริษัทที่นักศึกษาได้ไปดูงานใน
ครั้งนี้ เป็นบริษัทนู้นลิตแผนงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผละชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น วิทยุรถยนต์ ลาโพง
แผละเสาอากาศวิทยุรถยนต์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-02)
ภาควิชามีการจัดทาเว็บไซด์สาหรับศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข 3.1-4-01) สาหรับประกาศ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ขาวสารวิชาการ
ภาควิชาจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหม่ แผละศิษย์เก่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ปัจจุบัน แผละศิษย์เก่าให้มีโอกาสพัฒนาความรู้แผละมีประสบการณ์ในการเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรล เลอร์รุ่นใหม่ มีสมรรถนะสูง ในราคาที่ถูก
ลง โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการอบรบเชิงปิิบัติการคือ MB9BF500 จากบริษัท
Fujitsu Semiconductor Limited (เอกสารหมายเลข 3.1-5-01)
วิทยาลัยได้ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาแผละการบริการสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ ของวิทยาลัย นลประเมินเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-01)

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4
ข้อ 5

ข้อ 6

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการให้คาปรึกษาแผละบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

6 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชามีการจัดทาเว็บไซตสาหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน
ขอมูลทุน
การศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ เป็นต้น แผละมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังสถานประกอบการ
แผละภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรมีการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แผละมีการประชาสัมพันธ์แผก่นักศึกษาเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ของภาควิชา
แนวทางการพัฒนา :
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของภาควิชาน่านสื่อโทรทัศน์ของภาควิชา
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 3.1-1-01
เอกสารหมายเลข 3.1-1-02
เอกสารหมายเลข 3.1–2-01
เอกสารหมายเลข 3.1–2-02
เอกสารหมายเลข 3.1–3-01
เอกสารหมายเลข 3.1-3-02
เอกสารหมายเลข 3.1–4-01
เอกสารหมายเลช 3.1-5-01
เอกสารหมายเลข 3.1–6-01
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ฐานข้อมูลนักศึกษา
เว็บไซด์งานกิจการนักศึกษา
หน้าเว็บไซด์ภาควิชา
รูปบอร์ดแผละสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชา
สาเนาใบส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน
รูปการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
หน้าเว็บไซด์สาหรับศิษย์เก่า ของภาควิชา
เอกสารโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหม่แผละศิษย์เก่า
นลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาแผละการบริการสิ่งอานวยความสะดวก
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องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบแผละกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนนด้านการวิจัยของส่วนงาน แผละดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กบั การจัดการ
เรียนการสอน



3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แผละให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแผก่อาจารย์ประจาแผละนักวิจัย



4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์



5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปิิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครือ่ งมือ
- ห้องสมุดหรือแผหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
6. มีการติดตามแผละประเมินนลการสนับสนุนในข้อ 4 แผละข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนานลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

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



4.1–5-01,
4.1–5-02,
4.1–5-03


4.1-6-01


เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีการแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-01) มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านงานวิจัยของภาควิชา อีกทั้งฝ่ายวิจัยของวิทยาลัยแผละของมหาวิทยาลัย ได้มีการกาหนดแผนวทาง
ขั้นตอน แผละหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-02) รวมถึงการให้ทุน
วิจัย อีกทั้งยังได้มีการสารวจแผละรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่บุคลากรแผต่ละคนได้ทามาแผล้วเพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–1-03)
ภาควิชาได้จัดให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยให้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี การ
ให้นักศึกษาทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา แผละปริญญาตรีทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ (เอกสารหมายเลข
4.1-2-01, 02) ซึ่งเป็นการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เฃ่น
วิชา Advanced Numerical Methods and Random Process วิชา Paradigms of Artificial
Intelligence วิชา Electronics Engineering Technology Project II วิชา Computer
Programming (เอกสารหมายเลข 4.1–2-03)
ฝ่ายวิจัยของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัยได้มีประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร แผละนักศึกษาเข้ารวมกิจกรรม
การเรียนรู้ทางการวิจัย ร่วมทั้งสนับสนุนแผละนลักดันให้ร่วมส่งนลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติแผละนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1–3-01) สืบเนื่องจากการส่งเสริมดังกล่าว ส่งนลให้
อาจารย์ ใ นภาควิ ช ามี น ลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ นยแผพร่ ใ นการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
(International Conference on Engineering Science and Innovative Technology) รวม
ทั้งสิ้น 8 นลงาน (เอกสารหมายเลข 4.1-3-02) อีกทั้งมหาวิทยาลัย แผละวิทยาลัยได้จัดทาเล่มแผละ
เอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อความรู้ด้านจรรยาบรรณด้านการวิจัยแผก่อาจารย์ แผละนู้วิจัยด้วย ซึ่ง
เอกสารเหล่ า นี้ ส ามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แผ ละเทคโนโลยี ข อง
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4.1–3-03)
วิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณทัง้ ที่เป็นเงินรายได้ แผละเงินงบประมาณ เพื่อ
เป็นทุนสนับสนุนการทาวิจัยให้กับบุคลากรของวิทยาลัยโดยแผบ่งเป็นทุนแผบบต่างๆ เช่น ทุนสร้าง
นลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุนสนับสนุนเพื่อการนาเสนอนลงานระดับนานาชาติ ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมแผละ
สนับสนุนนักวิจัยขั้นต้น ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูล ISI หรือ
Scopus (เอกสารหมายเลข 4.1–4-01) เป็นต้น อีกทั้งภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณ ประจาป
2556 จานวน 100,000 บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 4.1–4-02) โดย
บุคลากรของภาควิชาสามารถที่จะขอเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรนี้ เพื่อการไปนาเสนอนลงานวิจัย
ภายในประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.1–4-03)
ภายในภาควิชามีห้องปิิบัตกิ ารเพื่อใช้ในการทาวิจัย มีเครื่องมือ (เอกสารหมายเลข 4.1–5-01) แผละ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย แผละวิทยาลัยมีห้องสมุด (เอกสารหมายเลข
4.1–5-02) ซึ่งเป็นแผหล่งค้นคว้าข้อมูล อีกทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลต่างๆที่
สนับสนุนงานด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1–5-03)
ระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญที่เสริมความคล่องตัวในกระบวนการวิจัย ดังนั้นวิทยาลัยแผละภาควิชา
จึงมีการทาสารวจความพึงพอใจของบุคลากรในภาควิชาที่มีต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ (เอกสารหมายเลข 4.1-6-01)

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

4 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีระบบบริหารที่สนับสนุนการนลิตงานวิจัยแผละงานสร้างสรรค์ โดยจัดหาแผหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการ
นาเสนองานวิจัย แผละยังสนับสนุนให้นักวิจัยร่วมทาวิจัยกับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีระบบสร้างขวัญแผละกาลังใจแผละยกย่องนักวิจัยที่มีนลงานวิจัยแผละงานสร้างสรรค์ดีเด่น ควบคู่
กับการสร้างนักวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น แผละสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มีนลงานวิจัยได้เริ่มต้นทาวิจัย รวมทั้งสนับสนุน
การนางานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน แผละควรมีการประเมินนลด้วย
แนวทางการพัฒนา :
วิทยาลัยควรกาหนดหรือปรับภาระงานสอนให้เหมาะสม เพื่อเกื้อหนุนต่อการเรียนรู้วิชาการที่ทันสมัย แผละ
ทางานวิจัย โดยตั้งเกณฑ์การปรับภาระงานวิจัยเทียบกับภาระงานสอนอย่างเป็นรูปธรรม
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 4.1–1-01
เอกสารหมายเลข 4.1–1-02
เอกสารหมายเลข 4.1–1-03
เอกสารหมายเลข 4.1–2-01
เอกสารหมายเลข 4.1–2-02
เอกสารหมายเลข 4.1–2-03
เอกสารหมายเลข 4.1–3-01
เอกสารหมายเลข 4.1–3-02
เอกสารหมายเลข 4.1–3-03
เอกสารหมายเลข 4.1–4-01
เอกสารหมายเลข 4.1–4-02
เอกสารหมายเลข 4.1–4-03
เอกสารหมายเลข 4.1–5-01
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ของภาควิชา
หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับ ระเบียบการวิจัย แผบบฟอร์มขอทุนวิจัย ของ
วิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแผละนวัตกรรม
บทความวิจัยเรื่อง “A Hierarchical Information Fusion Model for
Human Activity Recognition”
บทความวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจสอบมูลค่าธนบัตรเพื่อนู้พิการทางสายตา”
รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนซึ่ ง มี ส่ ว นร่ ว มกั บ การบู ร ณาการ
กระบวนการวิจัย
หน้าเว็บไซต์หน้าข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
สาเนาเล่ม ESIT Proceedings แผละ รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เนยแผพร่
เว็บไซต์สานักวิจัยสาหรับดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้าน
การวิจัยของวิทยาลัย แผละสาเนาเล่มจรรยาบรรณบุคลากร วทอ.
ประกาศทุนวิจัยของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย
เอกสารสรุปการใช้เงินของภาควิชา
บันทึกข้อความขอทุนสนับสนุนการร่วมนาเสนอบทความวิจัยระดับชาติ
ภาพห้องปิิบัติการแผละ เครื่องมือของภาควิชา
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เอกสารหมายเลข 4.1–5-02
เอกสารหมายเลข 4.1–5-03
เอกสารหมายเลข 4.1-6-01
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ภาพห้องสมุดของวิทยาลัย
หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับ ระเบียบการวิจัย แผบบฟอร์มขอทุนวิจัย ของ
วิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย
แผบบสารวจแผละนลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
ให้บริการของวิทยาลัย ประจาปการศึกษา 2556 ภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบแผละกลไกสนับสนุนการเนยแผพร่นลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ แผละมีการเนยแผพร่นลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบแผละกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์แผละสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ แผละดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์แผละเนยแผพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนแผละนูเ้ กี่ยวข้อง



4. มีการนานลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แผละมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
5. มีระบบแผละกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ แผละดาเนินการตามระบบที่กาหนด
6. มีระบบแผละกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แผละมี
การยื่นจดสิทธิบัตรแผละอนุสิทธิบัตร*
*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

4.2–1-01,
4.2–1-02,
4.2–1-03


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



4.2-4-01


4.2–5-01,
4.2–5-02



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
4 หรือ 5 ข้อ ทั่วไป แผละตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์ทั่วไป
เฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนนลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
2. จานวนการยื่นจดสิทธิบัตรแผละอนุสิทธิบัตร

หน่วยวัด
นลงาน

ผลการดาเนินงาน
-

เรื่อง

1
(เอกสารหมายเลข 4.2-4-01 )
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1
ภาควิชามีการแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2–1-01) มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านงานวิจัยของภาควิชา อีกทั้งฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทาเอกสารคู่มือวิจัย เนยแผพร่
น่านทางเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 4.2–1-02) เอกสารคู่มือนี้เป็นการแผนะนาแผนวทาง ขั้นตอน แผละ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเนยแผพร่งานวิจัย แผละการับทุนสนับสนุนทั้งจากแผหล่งทุนภายใน
แผละภายนอก นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัย ยังมีการกาหนดหลักเกณฑ์ แผละ อัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 4.2–1-03)
ข้อ 2
มหาวิทยาลัย แผละ วิทยาลัย มีการคัดสรร วิเคราะห์ แผละสังเคราะห์ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อเป็น
องค์ความรู้ซึ่งให้คนทั่วไปเข้าใจได้งาน แผละมีการเนยแผพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยบนเว็บไซด์ (เอกสาร
หมายเลข 4.2–2-01) อีกทั้งยังมีกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ซึ่งได้กาหนดแผนวทาง ขั้นตอน แผละ
หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาจัดทาเป็นวารสารวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 4.2–2- 02, 03) โดยเชิญนู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในแผละภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นนู้
พิจารณา คัดสรร วิเคราะห์ แผละสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน่านบทความที่นาเสนอเพื่อเนยแผพร่
ให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า หรือ การนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นต่อไป อีกทั้งสถาน
ประกอบการ หรือองค์การที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับวารสารวิชาการของวิทยาลัยได้ อีกด้วย โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ข้อ 3
มหาวิทยาลัย แผละ วิทยาลัยจัดทาวารสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 4.2–2-01, 02, 03) เพื่อ
เนยแผพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา ค้นคว้า หรือ การนาไปประยุกต์ใช้งานใน
ด้านอื่นต่อไป นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีการจัดส่งวารสารวิชาการไปยังสถานประกอบแผละองค์กรต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ นลงานแผละวิทยาลัยอีกด้วย อีกทั้งมหาลัยยังมีระบบฐานข้อมูลแผละระบบ
สารสนเทศ เพื่อเป็นแผหล่งข้อมูล แผละการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2–3-01)
ข้อ 4
อาจารย์ดร.นพพร สุทธิวงศ์ แผละคณะ ซึ่งเป็นบุคลากรของภาควิชา ได้สร้างนลงานสร้างสรรค์ “เครื่อง
นสมเครื่องดื่มแผละจาสัดส่วนอัตโนมัติ” แผละได้นานลงานนี้ไปทาการจดอนุสทิ ธิบัตร (เอกสารหมายเลข
4.2-4-01)
ข้อ 5
ฝ่า ยวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ห น่ ว ยงานที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล แผนะแผนวทาง แผละส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจด
สิทธิบัตร (เอกสารหมายเลข 4.2–5-01) เพื่อให้นักวิจัยนานลงานวิจัยที่ได้ ไปจดสิทธิบัตร เพื่อเป็น
การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังออกระเบียบ สจพ. ว่าด้วย การบริหาร
นลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สิน ทางปัญญา พ.ศ. 2550 (เอกสารหมายเลข 4.2–5-02)
ข้อ 6
ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่ให้คาแผนะนา แผนวทางแผละส่งเสริมการจดสิทธิบัตร (เอกสาร
หมายเลข 4.2–5-01) แผละจากการศึกษาหาข้อมูล บวกกับคาแผนะนาที่ได้จากหน่วยงาน ทาให้
บุคลากรของภาควิชาสามารถนานลงานสร้างสรรค์ ไปยื่นจดอนุสิทธิบัตรได้ (เอกสารหมายเลข 4.2-401)
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย
ระบบแผละกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ

4 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป แผละตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การเนยแผพร่นลงานทีไ่ ด้จากการวิจัย โดย
มหาวิทยาลัย แผละ วิทยาลัยจัดทาวารสารวิชาการ เพื่อเนยแผพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้บุคคลภายนอกได้ศึกษา
ค้นคว้า หรือ การนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรสนับสนุนให้นักวิจัยนานลงานวิจัยที่ได้ไปจดสิทธิบัตร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 4.2–1-01
เอกสารหมายเลข 4.2–1-02
เอกสารหมายเลข 4.2–1-03
เอกสารหมายเลข 4.2–2-01
เอกสารหมายเลข 4.2–2-02
เอกสารหมายเลข 4.2–2-03
เอกสารหมายเลข 4.2–3-01
เอกสารหมายเลข 4.2-4-01
เอกสารหมายเลข 4.2–5-01
เอกสารหมายเลข 4.2–5-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ของภาควิชา
หน้าเว็บไซต์ระเบียบการวิจัยแผละคู่มือวิจัยของฝ่ายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง “หลักเกณฑ์ แผละ อัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์”
หน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
วารสารวิชาการเทคโนโลยี ของวิทยาลัย
หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
อนุสิทธิบัตร เครื่องนสมเครือ่ งดืม่ แผละจาสัดส่วนอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
แผนวทาง หลักเกณฑ์ การจดสิทธิบัตร
ระเบียบ สจพ. ว่าด้วย การบริหารนลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2550
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแผปลงจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาแผละ
นักวิจัยประจาเป็นคะแผนน ระหว่าง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จาแผนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในแผละภายนอกสถาบันที่กาหนดใหเป
นคะแผนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในแผละภายนอกสถาบันที่กาหนดใหเป
นคะแผนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคจากภายในแผละภายนอกสถาบันที่กาหนดใหเป
นคะแผนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแผนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในแผละภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแผนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในแผละภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแผนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในแผละภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแผนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในแผละภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในแผละ
ภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา

2. แผปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแผนนเต็ม 5

x 5

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ลาดับ
โครงการวิจัย
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่
(ทีท่ าการแบ่งแล้ว)
1 โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat ร่วมกับระบบ
512,500
2

การพยากรณ์นลนลิตอ้อยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับ
อุตสาหกรรมอ้อยแผละน้าตาลทราย
การพัฒนาแผละการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรานดิวเซอร์
วัดอัตราความเร่งราคาต่าโดยใช้ตัวตรวจจับความเร่งแผบบ

150,000

เอกสาร
อ้างอิงเลขที่
4.3-1-01

4.3-1-02

MEMS
รวม

662,500

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงาน
1. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทีป่ ฏิบัติงานจริง
คน
1.1 จานวนอาจารย์ประจา
คน
25 คน
1.2 จานวนนักวิจัยประจา
คน
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บาท
2.1 จากภายในมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
บาท
150,000 บาท
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลัย
บาท
512,500 บาท
3. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา บาท : คน
26,500
และนักวิจยั ประจา
บาท : คน
การคานวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในแผละภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาแผละนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจา



512,500
 26,500
25

บาทต่อคน

3. แผปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ 

26,500
 5  0.736
180,000

คะแผนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
คะแผนนที่ได้ในระดับคณะวิชา

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

บาทต่อคน

100,000

26,500

0.736

 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
อาจารย์ประจาภาควิชาได้รับทุนวิจัยจานวนมาก จากทั้งภายในแผละภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา :
ทุนวิจัยที่อาจารย์ประจาภาควิชาได้รับ เป็นการได้รับเพียงบางคน
แนวทางการพัฒนา :
จัดหาแผหล่งทุนเพิ่มเติม แผละสนับสนุนให้อาจารย์ท่านอื่นทาวิจัย
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 4.3–1-01
เอกสารหมายเลข 4.3–1-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat ร่วมกับระบบการ
พยากรณ์นลนลิตอ้อยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับอุตสาหกรรมอ้อย
แผละน้าตาลทราย
การพัฒนาแผละการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรานดิวเซอร์วัดอัตรา
ความเร่งราคาต่าโดยใช้ตัวตรวจจับความเร่งแผบบ MEMS
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นลนลิต
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแผปลงค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเนยแผพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด เป็นคะแผนนระหว่าง 0 – 5
จาแผนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แผละเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์แผละสังคมศาสตร์

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ร้อยละ 10 ขึ้นไป

สูตรการคานวณ :
1. คานวณร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาที่ตีพิมพ์หรือ
เนยแผพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาที่ตีพิมพ์หรือเนยแผพร่ =
นลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเนยแผพร่
จานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

2. แผปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ =

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเนยแผพร่
X5
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเนยแผพร่ที่กาหนดให้เป็นคะแผนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

1. จ านวนอาจารย์ ป ระจ า และนั ก วิ จั ย ประจ าทั้ ง หมด นั บ รวม
ผู้ที่ลาศึกษา (ปการศึกษา)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
1.2 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. จ านวนงานวิ จั ย ของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ประจ าที่ ตี พิ ม พ์
(ปปิิทิน)
2.1 บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.25)
(เอกสาร สมศ. 5-03, 5-04, 5-05, 5-06, 5-07, 5-08, 5-09)
2.2 บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.25)
(เอกสาร สมศ. 5-10)
2.3 บทความจากนลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
ที่ปรากิในฐานข้อมูล TCI (0.25)
2.4 บทความจากนลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากิอยู่ในประกาศของ สมศ. TCI กลุ่ม 1 (0.50)
(เอกสาร สมศ. 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15)
2.5 บทความจากนลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากิอยู่ในประกาศของ สมศ. (0.75)
2.6 บทความจากนลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ป รากิในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank) (1.00)
2.7 บทความจากนลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากิในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus (1.00)
3. ผลงานสร้ า งสรรค์ ข องอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ประจ า
ที่เผยแพร่ (ปปิิทิน)
3.1 ได้รับการเนยแผพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (0.125)
3.2 ได้รับการเนยแผพร่ในระดับชาติ (0.25)
3.3 ได้รับการเนยแผพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.50)
3.4 ได้รับการเนยแผพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (0.75)
3.5 ได้รับการเนยแผพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)
4. นลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ
การตีพิมพ์หรือเนยแผพร่
5. ร้ อ ยละของงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข องอาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัยประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คน

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

ผลการดาเนินงาน
จานวน
ถ่วงน้าหนัก

คน
คน
เรื่อง

25
0

เรื่อง

7

1.75

เรื่อง

1

0.25

เรื่อง

-

-

เรื่อง

5

2.5

เรื่อง

-

-

เรื่อง

-

-

เรื่อง

-

-

-

-

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

4.50
ร้อยละ

18.00
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน:
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเนยแผพร่

ร้อยละ

ร้อยละ 10

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 18.0

คะแนน
ที่ได้
4.50

 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

จุดแข็ง :
ภาควิชามีแผนวโน้มของจานวน อาจารย์วุฒิปริญญาเอก นศ. แผละ รศ. เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้
จุดที่ควรพัฒนา :
สนับสนุน นลักดันบุคลากรของภาควิชาให้มีการ ตีพิมพ์นลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
หรือ Scopus
แนวทางการพัฒนา :
ภาควิชาควรส่งเสริมการทาวิจัยของบุคลาการของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–01
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–02
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–03
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–04
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–05
เอกสารหมายเลข สมศ. 5-06
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–07
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–08
เอกสารหมายเลข สมศ. 5-09
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–10
เอกสารหมายเลข สมศ. 5–11
เอกสารหมายเลข สมศ. 5-12
เอกสารหมายเลข สมศ. 5-13
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รายชื่อบุคลากรภาควิชา
สรุปนลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เนยแผพร่ป พ.ศ. 2556
บทความเรื่อง “ชุดตรวจสอบมูลค่าธนบัตรเพื่อนู้พิการทางสายตา”
ประชุมวิชาการการบูรณาการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1
บทความเรื่อง “การสร้างหุ่นยนต์นู้ช่วยทหาร”
บทความเรื่อง “สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบ
ร่วมแผบบสองความถี่ชนิดร่องประกบรูปตัวแผอล”
บทความเรื่อง “ฮิดเด้นมาร์คอฟโมเดลแผบบ 2 เลเยอร์ เพื่อการจาแผนก
สถานะของการพูดด้วยการประมวลนลภาพ”
บทความเรื่อง “การหาคุณภาพของน้ายางพาราด้วยวิธีวัดความหนืด
เปรียบเทียบกับ การอบด้วยเตาไมโครเวฟ”
บทความเรื่อง “เรือเก็บขยะควบคุมด้วยระบบไร้สาย”
บทความเรื่อง “Notch Technique on Monopole Antenna Using
Open-loop Rectangular Ring Resonators”
บทความเรื่อง “การศึกษาฮาร์มอนิกด้วยเสียงบนอินดักชันมอเตอร์
ควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์”
บทความเรื่อง “การตรวจจับแผละป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวนาโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม”
บทความเรื่อง “การศึกษาแผละวิเคราะห์สภาพน้ามันหม้อแผปลงในห้อง
OLTC โดยวิธิ DUVAL Triangle ร่วมกับโปรแผกรมคอมพิวเตอร์”
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เอกสารหมายเลข สมศ. 5-14
เอกสารหมายเลข สมศ. 5-15

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

บทความเรื่อง “การตรวจจับแผละป้องกันฟอลต์ของหม้อแผปลงไฟฟ้า 3
เฟส โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม”
บทความเรื่อง “การเฝ้าตรวจสภาวะแผละวินิจฉัยมอเตอร์เหนี่ยวนาบน
พื้นฐาน SVM โดยใช้สัญญาณกระแผสแผละแผรงด้น”
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นลนลิต
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแผปลงค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด เป็นคะแผนนระหว่าง 0 – 5 โดยกาหนดให้
คะแผนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาขาวิชา
สูตรการคานวณ :
1. คานวณร้ อยละของงานวิ จั ยหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข องอาจารย์ ป ระจ าแผละนัก วิ จัย ประจ าที่ น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาที่นาไปใช้ประโยชน์
นลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
x
=
100
จานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. แผปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ =

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
20

X5

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ประจา และนักวิจัยประจาทั้งหมด นับรวมผู้ที่ลาศึกษา (ป
การศึกษา)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
1.2 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจา
ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ปปิิทิน)
2.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
2.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (เอกสารหมายเลข สมศ. 6-02)
2.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาที่นาไปใช้ประโยชน์

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน

คน
คน
เรื่อง

25
-

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ร้อยละ

1
4

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

5 คนต่อ
ฉบับ

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 4

คะแนน
ที่ได้
1

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการสารวจ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ หรือเชิงนโยบาย แผละ
แนวทางการพัฒนา :
ภาควิชาควรทาการนลักดันแผละสนับสนุนอย่างจริงจัง
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01
เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

รายชื่อบุคลากรของภาควิชา
เอกสารโครงการวิจัย “โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat
ร่วมกับระบบการพยากรณ์นลนลิตอ้อยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยแผละน้าตาลทราย”
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รบั การรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นลนลิต
เกณฑ์การประเมิน: โดยการแผปลงค่าร้อยละของนลงานวิชาการของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด เป็นคะแผนนระหว่าง 0 – 5 โดยกาหนดให้
คะแผนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 10 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาขาวิชา
สูตรการคานวณ :
1. คานวณร้อยละของนลงานวิชาการของอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อ
จานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด
ร้อยละของนลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ =
นลรวมถ่วงน้าหนักของนลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาแผละนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

2. แผปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแผนนเต็ม 5
คะแผนนที่ได้ =

ร้อยละของนลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
10

X5

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

1. จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ นั ก วิ จั ย ป ร ะ จ า ทั้ ง ห ม ด นั บ ร ว ม
ผู้ที่ลาศึกษา (ปการศึกษา)
1.1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
1.2 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ (ปปิิทิน)
2.1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (0.25)
2.2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ(0.50)
2.3 ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ มี ก ารประเมิ น น่ า นตามเกณฑ์ โ ดยนู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่สถานศึกษากาหนด (0.75)
2.4 ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ ใ นการขอนลงานทางวิ ช าการแผละน่ า น
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแผหน่งทางวิชาการแผล้ว (1.00) (เอกสาร
หมายเลข สมศ. 7-02, 7-03)
2.5 ตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีนู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตาแผหน่งทางวิชาการ (1.00)

คน

3. นลรวมถ่วงน้าหนักของนลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
4. ร้ อ ยละของผลงานวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ประจ า
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

ผลการดาเนินงาน
จานวน ถ่วงน้าหนัก

คน
คน
เรื่อง

25
0

เรื่อง
เรื่อง
เล่ม

-

-

เล่ม

2

2.00

เล่ม

-

-

ร้อยละ

2.00
8.0
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน:
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
นลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ร้อยละ

ร้อยละ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 8.0

คะแนน
ที่ได้
4.00

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
จุดที่ควรพัฒนา :
นลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของบุคลากรในภาควิชา
แนวทางการพัฒนา :
ภาควิชาควรส่งเสริมให้บุคลากรทานลงานทางวิชาการ รวมบุคลากรที่มคี วามสนใจในงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อตั้งเป็นกลุ่มวิจัยเฉพาะทางภายในภาควิชา สนับสนุนแผละส่งเสริม แผนะแผนวทางให้บุคลากรขอตาแผหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข สมศ. 7–01
เอกสารหมายเลข สมศ. 7–02
เอกสารหมายเลข สมศ. 7-03

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

รายชื่อบุคลากรของภาควิชา
หนังสือเรื่อง “ระบบควบคุม” ที่ นศ.มนตรี เข็มราช ใช้ขอตาแผหน่งทาง
วิชาการ
หนังสือเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโปรแผกรม นศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร
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องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบแผละกลไกการบริการทางวิชาการแผก่สังคม แผละ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแผก่สังคมกับการ
เรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแผก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินนลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแผก่สังคมกับการเรียนการสอนแผละการวิจัย
5. มีการนานลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแผก่สังคมกับการเรียนการสอนแผละการ
วิจัย

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน



เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

5.1–1-01
5.1–1-02
5.1–2-01
5.1–2-02





5.1–4-01


เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 5.1–1-01) ที่มีหน้าที่กากับดูแผล ติดตาม แผละ
ประเมินนลการดาเนินงาน ในด้านการบริการทางวิชาการแผก่สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
วิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีแผนนดาเนินงานระยะ 5 ป แผละแผนนปิิบัติงานประจาป
(เอกสารหมายเลข 5.1–1-02)
ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการบริการทางวิชาการแผก่สังคมที่
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย
ภาควิชามีหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.1–2-01) ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ การ
เขียนโปรแผกรมภาษาซี เป็นต้น ดังนั้นภาควิชาจึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิง ปิิบัติการ การพัฒนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต Fujitsu MB9BF506 (เอกสารหมายเลข 5.1–2-02) เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะ แผละศักยภาพ ให้กศิษย์ใหม่ แผละศิษย์เก่า
ไม่มีการดาเนินการ
จากการที่มีภาควิชาได้มีการจัดการอบรมเชิงปิิบัติการเรื่อง “โครงการอบรมเชิงปิิบัตกิ าร การ
พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต Fujitsu MB9BF506” แผก่ศิษย์ใหม่แผละศิษย์เก่า ภาควิชาได้มีการ
ประเมินนลความสาเร็จของการจัดอบรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบปการจัดโครงการต่อไป
(เอกสาร
หมายเลข 5.1–2-02)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการบริการทางวิชาการแผก่สังคม

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

5 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
3 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
3

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแผก่สังคมกับการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมในหัวข้อ
ต่างๆที่เป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาแผละศิษย์เก่า อีกทั้งภาควิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแผก่สังคม
กับการวิจัย โดยการรับบริการวิจัยให้แผก่สานักงานคณะกรรมการอ้อยแผละน้าตาลทราย
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการนานลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแผก่สังคมกับการเรียน
การสอนแผละการวิจัย อย่างต่อเนื่องแผละยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 5.1–1-01
คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
เอกสารหมายเลข 5.1–1-02
แผนนดาเนินงานระยะ 5 ป แผละแผนนปิิบัติงานประจาป
เอกสารหมายเลข 5.1–2-01
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารหมายเลข 5.1–2-02
โครงการอบรมเชิงปิิบัติการ การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต
Fujitsu MB9BF506 แผละสรุปนลประเมินโครงการ
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบแผละกลไกการทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม แผละ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด



2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนแผละกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเนยแผพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะ
แผละวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินนลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะแผละวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแผละ
กิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนานลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
แผละกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะแผละ
วัฒนธรรมแผละมีนลงานเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

6.1–1-01
6.1–1-02
6.1–1-03
6.1–2-01



6.1–3-01
6.1–3-02
6.1–2-01







เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์นกั ศึกษาแผละ
อาจารย์ (เอกสารหมายเลข 6.1–1-01) ที่มีหน้าที่กากับดูแผล ติดตาม แผละประเมินนลการดาเนินงาน
ในด้านทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย
อีกทั้งภาควิชายังมีแผนนดาเนินงานระยะ 5 ป แผละแผนนปิิบัติงานประจาป (เอกสารหมายเลข 6.1–102) ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
วิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยังมีการ
ประชุมกัน เพื่อจัดงานที่ส่งเสริมศิลปะแผละวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 6.1–1-03)
ภาควิชามีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ แผละวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแผละ
กิจกรรมนักศึกษา โดยจัดโครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ แผละ วัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน แผละ กิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 6.1–2-01) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่อง
เสียงแผบบพกพาสาหรับงานเนยแผพร่พุทธศาสนา เพื่อเป็นการฝึกให้นกั ศึกษาได้ปิิบัติงานจริง สามารถ
ออกแผบบ สร้างเครื่องเสียงแผบบพกพา แผละ สามารถนาเครื่องเสียงแผบบพกพาที่สร้างเสร็จมอบแผก่ วัด
ศาสนสถาน เพื่อใช้ในงานเนยแผพร่พทุ ธศาสนา หรือ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ กิจของสงฆ์
ต่อไป
ภาควิชาได้มีการเนยแผพร่กิจกรรม หรือ การบริการด้านทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม ต่อสาธารณชน
ด้วยการนาภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดทาขึ้นเนยแผพร่บนเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 6.1–3-01) อีกทั้ง
วิทยาลัยก็ได้มีการนาภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดทาขึ้นเนยแผพร่บนเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน (เอกสาร
หมายเลข 6.1–3-02)
โครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ แผละ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน แผละ กิจกรรม
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 6.1–2-01) ได้มีการระบุถึง วิธีการประเมินนลโครงการไว้ในโครงการ
โดยนลการประเมินโครงการพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ
4.66 (เอกสารหมายเลข 6.1-4-01)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

6 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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จุดแข็ง :
ภาควิชามีคณะอนุกรรมการภาควิชาฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา แผละ
อาจารย์ ที่มีหน้าที่กากาดูแผล ติดตาม แผละประเมินนลการดาเนินงาน ในด้านทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย แผละมหาวิทยาลัย อีกทั้งภาควิชายังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการทานุบารุงศิลปะ
แผละวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชาควรมีการนานลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนแผละกิจกรรมนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 6.1–1-01
เอกสารหมายเลข 6.1–1-02
เอกสารหมายเลข 6.1–1-03
เอกสารหมายเลข 6.1–2-01
เอกสารหมายเลข 6.1–3-01
เอกสารหมายเลข 6.1–3-02
เอกสารหมายเลข 6.1-4-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแผต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาแผละอาจารย์
แผนนดาเนินงานระยะ 5 ป แผละแผนนปิิบัติงานประจาป
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมพันธ์
เอกสารสรุ ป โครงการบู ร ณาการงานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ แผละ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน แผละ กิจกรรมนักศึกษา
หน้าเว็บไซต์ภาพกิจกรรมของภาควิชา
หน้าเว็บไซต์ภาพกิจกรรมของวิทยาลัย
รายงานนลการดาเนินโครงการ “โครงการสร้างลาโพงเพื่อการเนยแผพร่
พุทธศาสนา”
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องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. คณะกรรมการประจาส่วนงานปิิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ครบถ้วนแผละมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า



2. นู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน แผละสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนนกล
ยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปิิบัติงานแผละพัฒนา
ส่วนงาน



3. นู้บริหารมีการกากับ ติดตามแผละประเมินนลการดาเนินงานตาม
ที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนนแผละนลการดาเนินงานของ
ส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน
4. นู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแผก่บุคลากรตามความเหมาะสม



5. นู้บริหารถ่ายทอดความรู้แผละส่งเสริมพัฒนานู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ
6. นู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแผละนู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



7. คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินนลการบริหารงานของส่วน
งาน แผละนู้บริหารนานลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา





มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

7.1–1-01,
7.1–1-02,
7.1–1-03,
7.1–1-04
7.1–2-01
7.1-2-02
7.1-2-03
7.1-2-04
7.1-2-05
7.1–1-02,
7.1–3-01
7.1–4-01,
7.1–4-02,
7.1–4-03,
7.1–4-04,
7.1–4-05
7.1–5-01
7.1–5-02
7.1–1-02,
7.1–1-03,
7.1–6-01,
7.1–6-02,
7.1–6-03
7.1–7-01,
7.1–7-02
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–1-01) มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย แผละ การ
ปิิบัติงาน ในการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์แผละนโยบาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แผละยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย โดยคณะกรรมการภาควิชามีการประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1–1-02,
03) ปิิบัติงาน ตามนโยบายที่กาหนด แผละมีการติดตาม ประเมินนล อีกทั้งยังมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการภาควิชา แผละประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 7.1–1-04)
นู้อานวยการแผละทีมนู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน โดยดูได้จากแผนนยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-01) โดยวางแผนนใน
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแผละสังคม การทานุบารุงศิลปะแผละ
วัฒนธรรม ซึ่งมีการถ่ายทอดนโยบายแผละแผนนยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ ทั้งโดย
ทางตรง แผละโดยน่านทางหัวหน้าภาควิชา อีกทั้งภาควิชามีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กาหนด
ทิศทางการดาเนินงาน แผละ ยังมีการกาหนดการดาเนินงานของภาควิชาโดยอยู่ในรูปของแผนนการ
ดาเนินงาน แผละ แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชาด้วย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-02) ซึ่งภาควิชา
ได้มีฐานข้อสารสนเทศมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1–203) ฐานข้อมูลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 7.1–2-04) ฐานข้อมูลนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1–205) เป็นต้น
ภาควิชามีการประชุมกรรมการส่วนงานต่างๆ ของภาควิชา เพื่อกากับดูแผล ติดตาม แผละ ประเมินนล
การดาเนินการตามที่มอบหมายให้กรรมการไปดาเนินงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 7.1–1-02) เรือ่ งการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังประชุมเพื่อติดตามเรื่องอื่นๆ
เช่น ครุภัณฑ์ แผละ งบประมาณของภาควิชา เป็นต้น รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชา โดยภาควิชามีการรายงานนลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ให้กับทางวิทยาลัยได้ทราบ
(เอกสารหมายเลข 7.1–3-01)
ภาควิชามีการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยแผต่งตั้งบุคลากรของ
ภาควิชาให้ดารงตาแผหน่งกรรมการภาควิ ชา (เอกสารหมายเลข 7.1–4-01) แผละกรรมการฝ่ายต่างๆ
เช่น คณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร แผละการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.1–4-02) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย แผละระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.1–4-03)
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม แผละกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1–4-04) แผละ
ภาควิชายังสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้อานาจในการตัดสินใจแผก่
บุคลากร เช่น การแผต่งตั้งนู้ช่วยหัวหน้าภาคแผขนงวิชาต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1–4-05) เป็นต้น
อีกทั้งภาควิชายังมีระบบแผละกลไกการสื่อสารภายในหน่วยงาน แผละช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นภายใน
หน่วยงาน น่านทาง เอกสารเวียนในภาคฯ การส่งหนังสือแผจ้งถึงเฉพาะตัวบุคคล, การใช้โทรศัพท์, e
mail, การประชุมภาควิชา เป็นต้น ซึ่งภาควิชาจะได้นาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแผนะ ไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ
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เกณฑ์
ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในภาควิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้สูงขึ้น โดยการ
ส่งบุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมการประชุม สัมมนาวิชาการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทาแผนนการดาเนินงานโครงการสอน
เสริม” (เอกสารหมายเลข 7.1–5-01) เรื่อง “การซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านการนลิตบัณฑิตแผละด้านการวิจัย ” (เอกสารหมายเลข 7.1-5-02) เรื่อง “รับฟังความ
คิดเห็นแผละให้ข้อเสนอแผนะการแผก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552” (เอกสารหมายเลข 7.1-5-03) เรื่อง “อบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรหลักสูตร TQA Criteria” (เอกสารหมายเลข 7.1-5-04) ซึ่งการอบรมสัมมนาดังกล่าว
เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะต่ า งๆให้ กั บ อาจารย์ อี ก ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น บุ คลากรให้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสัม มนาเชิ ง
ปิิบัติการในด้านความปลอดภัยด้วย (เอกสารหมายเลข 7.1–5-02)
ภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงาน แผละ
นู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประชุมฝ่ายต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.1–1-02, 03) เพื่อการดาเนินงาน
ของภาควิชา การมอบหมายงาน การประเมินนลงาน ซึ่งการประชุมได้มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ แผละบุคลากรที่เกีย่ วข้อง อีกทั้งภาควิชามีการรายงานการใช้เงินงบประมาณของแผต่ละ
สาขาต่อกรรมการภาควิชาทราบทุกครัง้ ที่มีประชุม (เอกสารหมายเลข 7.1–6-01) แผละภาควิชายังมี
การรายงานนลการประเมินตนเอง (SAR) ต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 7.1–6-02) รวมทั้งมีการ
ประเมินนลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 7.1–
6-03) ซึ่งเป็นการประเมินการทางานในด้านต่างๆ เช่น ด้านประสิทธินล ด้านประสิทธิภาพ ด้านภาระ
รับนิดชอบ ด้านความโปร่งใส ด้านการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม เป็นต้น
จากนลประเมินศักยภาพในการทางานของคณะกรรมการภาควิชาในป 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1–701) ที่มีการประเมินในหัวข้อ ต่างๆเช่น ภาวะนู้นา ศักยภาพในการบริหาร ซึ่งให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของภาควิชาเป็นนู้ประเมิน พบว่าได้คะแผนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0714 จากคะแผนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการ
ภาควิชา ได้นานลการประเมินในปที่น่านมา นามาวิเคราะห์ ปรับปรุงการบริหารงานของภาควิชา ซึ่งในป
การศึกษา 2554 พบว่า นลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1579 (เอกสารหมายเลข 7.1–7-02)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ที่ได้

ภาวะนู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานแผละนู้บริหารทุก
ระดับของส่วนงาน

ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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จุดแข็ง :
ภาควิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงาน แผละนู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประชุมฝ่ายต่างๆ ซึ่งภาควิชามีการถ่ายทอดความรู้ แผละส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในภาค
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้สูงขึ้น
อีกทั้งภาควิชามีการสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 7.1–1-01
เอกสารหมายเลข 7.1–1-02
เอกสารหมายเลข 7.1–1-03
เอกสารหมายเลข 7.1–1-04
เอกสารหมายเลข 7.1–2-01
เอกสารหมายเลข 7.1–2-02
เอกสารหมายเลข 7.1–2-03
เอกสารหมายเลข 7.1–2-04
เอกสารหมายเลข 7.1–2-05
เอกสารหมายเลข 7.1–3-01
เอกสารหมายเลข 7.1–4-01
เอกสารหมายเลข 7.1–4-02
เอกสารหมายเลข 7.1–4-03
เอกสารหมายเลข 7.1–4-04
เอกสารหมายเลข 7.1–4-05
เอกสารหมายเลข 7.1–5-01
เอกสารหมายเลข 7.1–5-02
เอกสารหมายเลข 7.1-5-03
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คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการภาควิชา
นลประเมินตนเองของคณะกรรมการภาควิชา แผละนลการประเมินความ
พึงพอใจของการดาเนินงานของคณะกรรมการภาควิชา
นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
แผนนการดาเนินงาน แผละ แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชา
ฐานข้อมูลบุคลากร
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักศึกษา
รายงานนลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ของภาควิชา
คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชา
คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร แผละการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย แผละระบบสารสนเทศ
คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแผละกิจกรรม
นักศึกษา
คาสั่งแผต่งตั้งนู้ช่วยหัวหน้าภาคแผขนงวิชา
ขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดทาแผนนการ
ดาเนินงานโครงการสอนเสริม”
คาสั่งวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การซักซ้อม
ความเข้าใจในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการนลิตบัณฑิต
แผละด้านการวิจัย”
เอกสารเชิญเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง
“รับฟังความคิดเห็นแผละให้
ข้อเสนอแผนะการแผก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552”
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เอกสารหมายเลข 7.1-5-04
เอกสารหมายเลข 7.1–6-01
เอกสารหมายเลข 7.1–6-02
เอกสารหมายเลข 7.1–6-03
เอกสารหมายเลข 7.1–7-01
เอกสารหมายเลข 7.1–7-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
TQA Criteria
รายงานการใช้เงินงบประมาณของแผต่ละแผขนงในภาควิชา
เว็บไซต์ QA ของวิทยาลัยแผสดงนลประเมินคุณภาพฯ ระดับภาควิชา
แผละตารางสรุปนลประเมินคุณภาพฯ ภายในระดับภาควิชา
แผบบประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชา
นลประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชาในป 2555
นลประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชาในป 2556
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องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
แผละสอดคล้องกับพันธกิจแผละพัฒนาการของส่วนงาน ตั้งแผต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า แผละดาเนิน การตามระบบ
ที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายแผละให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายแผละนูบ้ ริหาร
สูงสุดของส่วนงาน



3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน แผละ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากาหนดใน CHE QA Online แผละ 3) การนานลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
5. มีการนานลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทางาน แผละส่งนลให้มีการพัฒนานลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ




7. มีส่วนร่วมของนู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา นู้ใช้บัณฑิต แผละนูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของส่วน
งาน



8. มีเครือข่ายการแผลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยหรือระหว่างมหาวิทยาลัยแผละมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแผนวปิิบตั ิที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น แผละเนยแผพร่ให้หน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์



รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินงาน

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข

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



9.1–4-01,
9.1–4-02
9.1–4-03
9.1–4-04





9.1–6-01,
9.1–6-02,
9.1–6-03
9.1–7-01,
9.1–7-02,
9.1–7-03
9.1-8-01,
9.1-8-02
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6

ผลการดาเนินงาน
ภาควิชามีระบบ แผละ กลไกการประกัน คุณภาพการศึก ษา โดยภาควิชามีคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1–1-01) โดยมีหน้าที่รับนิดชอบ กาหนดแผนนการปิิบัติงาน
แผละแผนนดาเนินการ (เอกสารหมายเลข 9.1–1-02) ตามแผนนที่วางไว้ ติดตามนลการดาเนินงาน แผละ
ประเมินนลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยได้มีการตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้น (เอกสารหมายเลข 9.1–1-03) เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการมีการประชุม
เพื่อติดตามนลการดาเนินงาน แผละประเมินนลต่างๆ เช่น รายงานนลรอบ 9 เดือน กาหนดส่งรายงาน
การประเมิน ปการศึกษา 2556 แผละ ติดตาม มคอ. 3 5 7 เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 9.1–1-04)
วิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 9.1–1-03) โดยมีนู้อานวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ แผละมี คณะนู้บริหารของ
วิทยาลัยเป็นรองประธานกรรมการ แผละมีหัวหน้าภาคแผต่ละภาควิชาเป็นกรรมการ ซึ่งหน้าที่ของ
กรรมการชุดนี้ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผละแผนวปิิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา อีก
ทั้งวิทยาลัยมีการกาหนดนู้รับนิดชอบโดยการแผต่งตั้งตาแผหน่งนู้ช่วยนู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา แผละมีการแผต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดย
มีบุคลากรของแผต่ละภาควิชาร่วมด้วย วิทยาลัยมีสถานที่ของส่วนงานประกันคุณภาพตั้งอยู่ที่ ชั้น 3
อาคาร 63 (เอกสารหมายเลข 9.1–2-01) คณะกรรมการดาเนินงานมีการประชุม เพื่อให้การ
ดาเนินการด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีการติดตามนลการ
ดาเนินงาน แผละประเมินนลต่างๆ เช่น ติดตามการรายงานนลรอบ 9 เดือน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข
9.1–1-04) อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้มีการจัดทาคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแผนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1–2-02)
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ได้มีการกาหนด
ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องส่ ว นงาน ซึ่ ง สรุ ป ออกมาเป็ น หลั ก ฐานข้ อ มู ล ตั ว บ่ ง ชี้ (เอกสาร
หมายเลข 9.1–3-01)
จากการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ได้ มี การ
ตั้งเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ประจาปการศึกษา 2556 ไว้ (เอกสารหมายเลข 9.1–4-01) ซึ่งภาควิชาได้มี
การดาเนินงาน ติดตามนล แผละรายงานนลการดาเนินงานของภาควิชารอบ 6 เดือนต่อวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 9.1–4-02) แผละส่วนงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาป 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1–4-03) เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยให้ตรงตามกาหนดเวลา โดยรายงานฉบับนี้ฝ่ายประกันคุณภาพจะนาข้อมูลไปบันทึกลง
ในระบบ CHE QA Online อีกทั้งมีการนานลการประเมินคุณภาพไปทาแผนนการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส่วนงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยเพื่อรายงานนลการประเมินในปที่น่านมา แผละจัดวางแผนวทางในการพัฒนาในปต่อไป
ไม่ขอรับการประเมิน
ส่วนงานการประกันการศึกษาของภาควิชาสามารถนาข้อมูลข่าวสารด้านการประกันการศึ กษา ที่เป็น
ประโยชน์จาก เว็บไซต์ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 9.1–601) ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ อีก

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน้า - 73 -

เกณฑ์
ข้อ 7

ข้อ 8

ผลการดาเนินงาน
ทั้งยังมีระบบสารสนเทศของฝ่ายวิจัย (เอกสารหมายเลข 9.1–6-02) ที่เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถ
นาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาได้มีการดาเนินการให้นู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา นู้ใช้บัณฑิต แผละนู้ใช้บริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของภาควิชา เช่น
• เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 9.1–7-01)
• มีการกาหนดให้นักศึกษาทาแผบบประเมินการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 9.1–7-02)
• มีการสารวจความต้องการด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนู้ใช้บริการ (เอกสาร
หมายเลข 9.1–7-03)
ภาควิชา แผละวิทยาลัยมีการแผต่งตั้งคณะกรรมการประกันการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1-1-01, 03)
เพื่อสร้างเป็นเครื่อข่ายแผละทางาน ประสานกันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา แผละ
วิทยาลัย ระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน มีการแผลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแผละกันในการจัดทาเอกสาร
ประเมินตนเอง แผละเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภาควิชา แผละวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข
9.1-4-03) นอกจากนั้น บุคลากรภายในภาควิชายังมีการเข้าร่วมโครงการเสวนาแผลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการจัดการการศึกษาฯ อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 9.1-8-01)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

6 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
7 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส่วนงานประกันคุณภาพของภาควิชา
มีการประชุม เพื่อรายงานนลการประเมินในปที่น่านมา จัดวางแผนวทางในการพัฒนาในปต่อไป แผละเพื่อเตรียมการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาป
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 9.1-1-01
เอกสารหมายเลข 9.1-1-02
เอกสารหมายเลข 9.1-1-03
เอกสารหมายเลข 9.1-1-04
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
แผนนการปิิบัติงานประจาป ของภาควิชา
คาสั่งแผต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3/2557
หน้า - 74 -

เอกสารหมายเลข 9.1-2-01
เอกสารหมายเลข 9.1-2-02
เอกสารหมายเลข 9.1-3-01
เอกสารหมายเลข 9.1-4-01
เอกสารหมายเลข 9.1-4-02
เอกสารหมายเลข 9.1-4-03
เอกสารหมายเลข 9.1-6-01
เอกสารหมายเลข 9.1-6-02
เอกสารหมายเลข 9.1-7-01
เอกสารหมายเลข 9.1-7-02
เอกสารหมายเลข 9.1-7-03
เอกสารหมายเลข 9.1-8-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

ภาพห้องส่วนงานประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคาร 63
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ได้จากการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ปการศึกษา 2556
บันทึกข้อความขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุม เรื่อง การแผลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองประจาป 2556
หน้าเว็บไซต์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
http://qa.cit.kmutnb.ac.th
หน้าเว็บไซต์แผละฐานข้อมูลงานวิจัย
หนังสือเชิญนู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร
แผบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา
แผบบสารวจความต้องการด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นู้ใช้บริการ
โครงการเสวนา แผลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการศึกษาฯ
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ตัวบ่งชี้ 9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 4 วัน
2. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 3 วัน
3. มีการติดตามนลการดาเนิน
4. ส่ง SAR เกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด 1 วัน
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 1

คะแนน 2
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินงาน
ตามข้อ 5

ข้อมูลการดาเนินงาน :
ภาควิชาได้ดาเนินการส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่กาหนดคือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
การส่งรายงานการประเมินตนเอง

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

มีการ
ดาเนินงาน
ตามข้อ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
มีการ
ดาเนินงาน
ตามข้อ 5

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย : สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีระบบแผละกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 9.20.1-1-01

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

เอกสารหน้าปกรายงาน SAR พร้อมตราประทับรับรองการส่งรายงาน
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ตัวบ่งชี้ 9.20.2 ระบบแผละกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแผนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของ มจพ.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินงาน
ครบถ้วน

1. มีการนานลการประเมินคุณภาพในของรอบปการศึกษาที่นา่ นมา ไป



มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่
ครบถ้วน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
ข้อ

เอกสาร
อ้างอิง
หมายเลข
9.20.2-1-01

จัดทาแผนนพัฒนาคุณภาพ แผละคณะกรรมการประจาส่วนงานให้
ความเห็นชอบ

2. มีการดาเนินการตามแผนนพัฒนาคุณภาพ
3. มีการติดตามนลการดาเนินงานตามแผนนพัฒนาคุณภาพอย่าง
น้อยปละ 2 ครั้ง แผละรายงานนลต่อนู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินนลการดาเนินงาน แผละรายงานต่อนู้บริหาร
5. มีการรายงานนลการดาเนินงาน แผละนลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณา แผละ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย

ไม่ได้
ดาเนินงาน






คะแนน 4
มีการดาเนินการ 4
ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 5
ข้อ

ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
เป็น ประจ าทุก ป ภาควิช ามี การนานลการประเมิน คุณภาพภายในของแผต่ละรอบป การศึก ษา ไป
ปรับปรุงแผนนดาเนินการ แผละจัดทาแผนนปิิบัติการประจาป (เอกสารหมายเลข 9.20.2-1-01)
ภาควิชาได้มีการดาเนินงานตามแผนนปิิบัติการประจาปที่ได้จัดทาขึ้น เช่น การสนับสนุนให้นักวิจัยเข้า
ร่วมตีพิมพ์ เนยแผพร่ในวารสาร หรืองานประชุมวิชาการทั้งใน แผละต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข
9.20.2-2-01) การจัดทาโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีแผก่ นศ. แผละศิษเก่า (เอกสาร
หมายเลข 9.20.2-2-02)
ภาควิชามีการดาเนินงานติดตามนลการปิิบัติงาน แผละรายงานนลต่อนู้บริหาร ในที่ประชุม (เอกสาร
หมายเลข 9.20.2-3-01, 02)
ฝ่ายประกันการศึกษาของภาควิชามีการทารายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชารอบ 6 เดือน
แผละรายงานต่อนู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.20.2-4-01) นอกจากนั้นยังมี
การรายงานความคืบหน้าของการดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอีกด้วย (เอกสารหมายเลข 9.20.2-4-02)

ข้อ 5

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ระบบแผละกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแผนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมของ มจพ.)

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

5 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
ที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีระบบแผละกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนา :
-

รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 9.20.2-1-01
เอกสารหมายเลข 9.20.2-2-01
เอกสารหมายเลข 9.20.2-2-02
เอกสารหมายเลข 9.20.2-4-01
เอกสารหมายเลข 9.20.2-4-02

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

แผนนดาเนินงาน แผละแผนนปิิบัติการประจาป 2557
สรุปรายงานนลงานวิจัย
โครงการพัฒนาศิษย์ใหม่แผละศิษย์เก่า
บันทึกข้อความ ส่งรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา รอบ 6
เดือน
เล่มประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 97.30.1 บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
การดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

มีการ
ดาเนินการ

1.มีการกาหนดกลยุทธ์แผละแผนนปิิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะดี ปิิบัติเด่น
เน้น
ความรู้เฉพาะทาง
2. มี ร ะบบแผละกลไกการพั ฒ นาให้ นั ก ศึก ษาเป็ น บั ณ ฑิต ที่ มี
ทักษะดี ปิิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง
3.มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะดี ปิิบัติ
เด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง
4. มีการประเมินนลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนนปิิบัติ
การ
5. มีการนานลการประเมินไปปรับปรุงแผนน หรือปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี ทักษะดี
ปิิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง
6. มีนักศึกษา หรือนลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับ หรือ
ได้รับการยกย่อง พร้อมมีการนาไปใช้ประโยชน์จริง

มีการดาเนินการ
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้
ดาเนินการ

เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข
97.30.1-1-01


97.30.1-2-01,
97.30.1-2-02
97.30.1-2-03
97.30.1-3-01
97.30.1-3-02
97.30.1-3-03
97.30.1-3-01







เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ข้อมูลการดาเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อ 4

ผลการดาเนินงาน
ภาควิ ช ามี ก ารก าหนดปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของส วนงาน แผละมี ก ารจั ด ท าแผนน
ดาเนินงาน แผละแผนนปฎิบัติงานประจาป (เอกสารหมายเลข 97.30.1-1-01) โดยแผนนการดาเนินงาน
แผละ แผนนปิิบัติการประจาปของภาควิชาครอบคลุม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการนลิตบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้านการวิจัยแผละพัฒนา ด้านการให้บริการวิชาการ แผละด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งแผนนของภาควิชานั้นจะตอบสนองต่อการพัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะดี ปิิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา (เอกสารหมายเลข 97.30.1-2-01) ที่คอยกากับดูแผลการดาเนินงาน
ของภาควิชา ซึ่งมีการประชุมเกี่ยวกับงานด้านงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 97.30.1-2-02,03) เป็นต้น
ภาควิชามีการพานักศึกษาไปดูงาน ณ สถานประกอบการ (เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-01) เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งภาควิชายังให้นักศึกษาทาปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นการนาเอาความรู้ที่ได้
เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในงานจริง (เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-02) แผละภาควิชายังมีการทาโครงการ
บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ แผละ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน แผละ กิจกรรมนักศึกษา
(เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-03) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องเสียงแผบบพกพาสาหรับงาน
เนยแผพร่พุทธศาสนา เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ปิิบัติงานจริง สามารถ ออกแผบบ สร้างเครื่องเสียง
แผบบพกพา แผละ สามารถนาเครื่องเสียงแผบบพกพาที่สร้างเสร็จมอบแผก่ วัด ศาสนสถาน เพื่อใช้ในงาน
เนยแผพร่พุทธศาสนา หรือ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ กิจของสงฆ์ ต่อไป
จากการจัดโครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ แผละ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน แผละ
กิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-03) ได้มีการกาหนดรูปแผบบแผละวิธีการประเมินนล
การจัดโครงการ โดยมีนลประเมินการจัดโครงการเท่ากับ 4.66 (เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-04)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ทักษะดี ปิิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ข้อ

5 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ข้อ

คะแนนได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดแข็ง :
ภาควิชามีการพัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะดี ปิิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง
จุดที่ควรพัฒนา :
ภาควิชายังไม่มีการนานลการประเมินไปปรับปรุงแผนน หรือปรับปรุง การดาเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
จัดทาแผนนการปรับปรุงแผนน เพื่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษา
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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รายการเอกสารอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข 97.30.1-1-01
เอกสารหมายเลข 97.30.1-2-01
เอกสารหมายเลข 97.30.1-2-02
เอกสารหมายเลข 97.30.1-2-03
เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-01
เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-02
เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-03

แผนนปิิบัติการประจาป 2557 ของภาควิชา
คาสั่งตั้งคณะอนุกรรมการของภาควิชาฝ่ายวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมของภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุมของภาควิชา
รูปพานักศึกษาไปดูงาน ณ สถานประกอบการ
ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ แผละ วัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน แผละกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 97.30.1-3-04 รายงานนลการดาเนินงานโครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
แผละวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน แผละกิจกรรมนักศึกษา

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
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ตารางที่ 9 นลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 รายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

5.00

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผละแผนนการดาเนินการ
1.1

กระบวนการพัฒนาแผนน

8 ข้อ

8 ข้อ

ค่าเฉลี่ย

5.00

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1

ระบบแผละกลไกการพัฒนาแผละบริหารหลักสูตร

5 ข้อ

2.2

อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาทั้งหมด
อาจารย์ประจาทั้งหมดที่มตี าแผหน่ง
รองศาสตราจารย์แผละศาสตราจารย์
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ระบบการพัฒนาคณาจารย์แผละบุคลากรสาย
สนับสนุน

ร้อยละ
16

7
 100  28
25

ร้อยละ
28

ร้อยละ
10

4
 100  16
25

ร้อยละ 16

5 ข้อ

5 ข้อ

ระบบแผละกลไกการจัดการเรียนการสอน

4 ข้อ

7 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

2.3
2.4
2.6
2.7
2.8

ระบบแผละกลไกการพัฒนาสัมฤทธินลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กบั นักศึกษา

4 ข้อ

ต่ากว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไป
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไป
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบแผละกลไกการให้คาปรึกษาแผละบริการด้าน
3.1
ข้อมูลข่าวสาร

6 ข้อ

6 ข้อ

สมศ.6
สมศ.7

นลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
นลรวมถ่วงน้าหนักของนลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

เป็นไป
เป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

เป็นไป
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4.00
5.00
4.00
4.00

4.00

4.00
5.00

26,500 บาท
: คน

ต่ากว่า
เป้าหมาย

0.74

ร้อยละ 10

ร้อยละ 18

สูงกว่า
เป้าหมาย

4.5

5 คน : ฉบับ
(5/25)*100
= ร้อยละ 20

ร้อยละ 4

ต่ากว่า
เป้าหมาย

1.00

ร้อยละ 5

ร้อยละ 8

สูงกว่า
เป้าหมาย

4.00

512,500
 26,500
25

ค่าเฉลี่ย

3.21

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแผก่สังคม

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

2.67

4.00

6 ข้อ

100,000
บาท : คน

3.33

3.86

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ระบบแผละกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
4.1
สร้างสรรค์
ระบบแผละกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัย
4.2
หรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
จานวนอาจารย์ประจา แผละนักวิจัยประจาที่
ปิิบัติงานจริง
สมศ.5 นลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์หรือเนยแผพร่

4.00
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
5.1

เป้าหมาย

ระบบแผละกลไกการบริการทางวิชาการแผก่สังคม

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
ผลลัพธ์

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
ต่ากว่า
เป้าหมาย

3 ข้อ

คะแนน
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม
ระบบแผละกลไกในการทานุบารุงศิลปะแผละ
6.1
วัฒนธรรม

3.00

6 ข้อ

ต่ากว่า
เป้าหมาย

4 ข้อ

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ภาวะนู้นาของคณะกรรมการประจาส่วนงานแผละ
7.1
นู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

7 ข้อ

ค่าเฉลี่ย

9.20.1

การส่งรายงานการประเมินตนเอง

9.20.2

ระบบแผละกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแผนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ตัวบ่งชี้เพิม่ เติมของ มจพ.)

5.00
5.00

6 ข้อ

7 ข้อ

ข้อที่ 5

ข้อที่ 5

5

5

สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
97.30.1 บัณฑิตที่ ทักษะดี ปิิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะ
ทาง

4.00
4.00

7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1
ภายใน

3.00

4.00
5.00
5.00
4.67

5 ข้อ

ต่ากว่า
เป้าหมาย

4 ข้อ

ค่าเฉลี่ย

4

ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

4.08

ตารางที่ 10 แผสดงนลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 (รวมทุกตัวบ่งชี้) จาแผนกตาม
องค์ประกอบ แผละมิติของระบบประกันคุณภาพ
มิติของระบบประกันคุณภาพ
ผลการ
องค์ประกอบ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ แผละ
ตัวบ่งชี้
5.00
ดีมาก
1.1 = 5
แผนนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้
2. การนลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2 = 3.33
2.3 = 2.67

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

-

ตัวบ่งชี้
4.3 = 0.74

4

2.1 = 4
2.4 = 4
2.6 = 5
2.7 = 4
ตัวบ่งชี้
3.1 = 4
ตัวบ่งชี้
4.1 = 4
4.2 = 5

ตัวบ่งชี้
2.8=4

3.86

ดี

-

4

ดี

ตัวบ่งชี้
สมศ.5 = 4.5
สมศ.6 = 1
สมศ.7 = 4

3.21

พอใช้
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5. การบริการทางวิชาการแผก่สังคม

-

ตัวบ่งชี้
5.1 = 3

6. การทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม

-

7. การบริหารแผละการจัดการ

-

ตัวบ่งชี้
6.1 = 4
ตัวบ่งชี้
7.1 = 5

8. การเงินแผละงบประมาณ
9. ระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

-

-

97. อัตลักษณ์ แผละมาตรการส่งเสริม

-

ตัวบ่งชี้
9.1 = 4
9.20.1 = 5
9.20.2 = 5
ตัวบ่งชี้
วทอ.97.30.1 = 4

2.25
ปรับปรุง

4.33
ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

-

3

พอใช้

-

4

ดี

-

5

-

-

ดีมาก
ไม่มีตัวบ่งชี้

-

4.67

ดีมาก

-

4

3.375
พอใช้

4.08
ดี

ดี
ดี

นลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (รวมทุกตัวบ่งชี้) อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.08)
โดย
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ ดีมาก จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แผก่
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ แผละ แผนนดาเนินการ
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารแผละการจัดการ
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบแผละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ ดี จานวน 4 องค์ประกอบ ได้แผก่
 องค์ประกอบที่ 2 การนลิตบัณฑิต
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
 องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะแผละวัฒนธรรม
 องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ แผละมาตรการส่งเสริม
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ พอใช้ จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แผก่
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแผก่สังคม

รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา

หน้า - 84 -

