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คํานํา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความมุงมั่นที่จะกาวสูการเปนคณะที่มีมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งไดดําเนินงาน
ประกั นคุณภาพตามนโยบายของคณะและสถาบันฯ มาอยางตอเนื่อง พยายามสรางวัฒนธรรมคุณภาพให
เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ทั้ ง องค ก รและให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร รายงานการประเมิ น ตนเอง
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556
จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการประเมินตนเองในดานการจัดการศึกษาของคณะ ในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2556
ตามดัชนีบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ 9 องคประกอบ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ตัวบงชี้ สมศ. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)
รายงานการประเมิ น ตนเอง ประกอบดว ยเนื้อหาหลัก 3 สว น ไดแกสว นที่ 1 ขอมูล เบื้องตน ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ และ ตัวบงชี้ สมศ. สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินและ
ทิศทางการพัฒนา ประกอบดวยตาราง ส 1. ตารางสรุปการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ
สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ตาราง ส 2. ผลการประเมิ น ตนเองตามองคป ระกอบคุณภาพ 9
องคประกอบ ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาราง ส 4. ผลการประเมิน
ตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
และจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแกไข/ปรับปรุง
รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ แ สดงให ท ราบว า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การประกันคุณภาพของคณะ และเปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่ง ๆ
ขึ้นตอไป

(ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์)
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
(วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557)
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตนของคณะวิศวกรรมศาสตร
1. ที่ตั้ง
2. ประวัติความเปนมา
ตราประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
ดอกไมและสีประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค
4. อัตลักษณประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
5. โครงสรางองคกร / แผนภูมิการบริหารงาน
6. บุคลากร
7. หลักสูตร
8. นักศึกษา
9. งบประมาณ
10. งานวิจัย
11. กิจกรรมนักศึกษา
12. ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
14. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556
15. จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง
ของแตละองคประกอบในปการศึกษา 2555 และผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
สวนที่ 2 : ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
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ตัวบงชี้ที่ 2.7
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ตัวบงชี้ สมศ.1
ตัวบงชี้ สมศ.2
ตัวบงชี้ สมศ.3
ตัวบงชี้ สมศ.4
ตัวบงชี้ สมศ.14
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ สมศ.5
ตัวบงชี้ สมศ.6
ตัวบงชี้ สมศ.7
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ.8
ตัวบงชี้ สมศ.9
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ.10
ตัวบงชี้ สมศ.11
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
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ตัวบงชี้ สมศ.13
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1.1
ตัวบงชี้ สมศ.15
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สวนที่ 3 : สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ตาราง ส 1
ตาราง ส 2
ตาราง ส 3
ตาราง ส 4
ตาราง ส 5
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแกไข/ปรับปรุง
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องคประกอบที่ 10
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี
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ภาคผนวก ก
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2556
2. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2556
ภาคผนวก ข
1. ตารางที่ 1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
2. ตารางที่ 2 มาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ตารางที่ 3 มุมมองดานการบริหารจัดการและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
4. ตารางที่ 4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
5. ตารางที่ 5 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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บทสรุปผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
ในปการศึกษา 2556 ผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ ย
สกอ. องคประกอบที่ 1-9 อยู ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.74)
และมีคะแนนเฉลี่ย สกอ.
องคประกอบที่ 1-9 รวมกับ สมศ. มีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.38) โดยพิจารณาแยก
ตามประเภท ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ รวมกับ สมศ. พบวาองคประกอบที่อยูใน
ระดับดีมาก มี 6 องคประกอบ ไดแกองคประกอบที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8 องคประกอบที่อยูในระดับ
ดี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2, 4, 9
2. เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวามาตรฐานที่ 1 (มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต)
อยูในระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.22) มาตรฐานที่ 2 ก (มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา) อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.86) มาตรฐานที่ 2 ข (มาตรฐานดาน
พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.60) และมาตรฐานที่ 3
(มาตรฐานดานการสรางและพัฒ นาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรีย นรู ) อยูในระดับ ดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.09)
3. เมื่อพิจารณาตาม Balanced Score Card พบวาทั้ง 4 มุมมอง ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสียมีผลการประเมินอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.03) ดานกระบวนการภายใน มีผลการประเมิน
อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) ดานการเงินมีผลประเมินอยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
5.00) ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.36)
4. เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานของสถาบัน โดยสรุปในภาพรวม พบวาปจจัยนําเขามีคุณภาพในระดับ
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) โดยที่คณะจัดกระบวนการบริหารไดคุณภาพในระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 4.67) และสามารถทําใหผลผลิตภาพรวมอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.79)
ประเด็นที่ตองพัฒนาเปนกรณีเรงดวน
2.1 ควรเรงสงเสริมใหอาจารยขอผลงานทางวิชาการมากขึ้น เพื่อทดแทนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการที่ใกลจะเกษียณในอีก 3 ปขางหนา
2.2 ควรเรงปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น เพื่อใหจํานวนนักศึกษาที่อยูใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนมากกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี และควรมีจํานวนนักศึกษา
อยูในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากกวารอยละ 30 (ปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาคิด
เปนรอยละ 17.62 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด)
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป
(คะแนนเต็ม 5 ) คณะวิศวกรรมศาสตร โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย สกอ. องคประกอบที่ 1-9 อยูใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.74) และมีคะแนนเฉลี่ย สกอ.องคประกอบที่ 1-9 รวมกับ สมศ. มี
คุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.38)
สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
คณะฯ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค ตลอดจนกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ปฏิ บั ติ ง านสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น และแผนพั ฒ นาของชาติ มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนไดครบทุกพันธกิจ ดําเนินการไดในระดับ 8 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 1 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานอยูในระดับดี
มาก
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คณะฯ มี ร ะบบและกลไกการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล และพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 67.64 อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คิด
เปนรอยละ 33.82 มีระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ดําเนินการไดในระดับ 7 ขอ มี
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ดําเนินการไดในระดับ 5 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 3.89 การดําเนินงานอยูในระดับดี
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึกษาแหงชาติ ทุกด า น มีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท ไดแก
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม ดําเนินการไดครบทุกขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 3 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานอยูในระดับ
ดีมาก
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
คณะฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดําเนินการ
ได 6 ขอ มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดําเนินการไดในระดับ 6 ขอ มีเงิน
สนับสนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย เทากับ 240,744.55 บาท
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 4 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.24 การดําเนินงานอยูในระดับดี
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของคณะ ดําเนินการไดในระดับ 5
ขอ มีอาจารยประจํามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกคณะ มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม โดยมีกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม มีการดําเนินการไดใน
ระดับ 5 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 5 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานอยูในระดับดี
มาก
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
และมีแผนงานรองรับ มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชน มีการบูรณาการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน มีการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ดําเนินการไดในระดับ 6 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานอยูในระดับดี
มาก
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันฯ มีสภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน
ไดในระดับสากล และคณะฯ มีผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารคณะ และผูบริหารทุกระดับมีภาวะ
ผูนําในการบริหารคณะ ดําเนินการไดในระดับ 7 ขอ มีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู การแขงขันในระดับ
สากล มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาคณะ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยดําเนินการไดใน
ระดับ 6 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 7 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานอยูในระดับดี
มาก
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะฯ มีแผนกลยุทธทางการเงิน มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ มีการวิเคราะหคาใชจาย
มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการ
ไดในระดับ 7 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 8 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานอยูในระดับดี
มาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ดําเนินการไดในระดับ 8 ขอ
สรุปผลการประเมินตนเองในองคประกอบที่ 9 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 การดําเนินงานอยูในระดับดี
โดยรวมทุกองคประกอบ อยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ย 4.38
สรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียมีคะแนนกระบวนการ 4.67 และมีคะแนนผลลัพทเทากับ
3.49 ซึ่งทําใหไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 โดยผลการประเมินอยูในระบบดี ซึ่งมีการดําเนินงาน
ด า นจั ด การเรี ย นการสอน ที่ เ น น ผูเรี ย นเป น สําคัญ แตยั งคงต องมีก ารจัดทํ ารายละเอี ย ดของ
รายวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงหัวขอเบื้องตนในการเรียนและทราบถึงแหลงขอมูลตางๆ
2. ดานกระบวนการภายใน
ดานกระบวนการภายในมีคะแนนปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 แตมีคะแนนในกระบวนการ
เทากับ 4.56 จึงทําใหผลลัพทของกระบวนการภายในมีคะแนนเทากับ 5.00 โดยผลการประเมิน
อยูในระดับดีมาก ซึ่งการดําเนินการดานกระบวนการภายในนี้ไมเปนไปตามระบบและกลไกที่วาง
ไว และตองมีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการสอบทวนขอมูลยอนหลังในสวนของการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานที่ผานมาและการปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต
3. ดานการเงิน
ดานการเงินมีคะแนนปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 และมีคะแนนในกระบวนการเทากับ 5.00
เชนเดียวกัน จึงทําใหผลลัพทของกระบวนการภายในมีคะแนนเทากับ 5.00 โดยผลการประเมิน
อยูในระดับดีมาก ซึ่งเปนการดําเนินการที่ดีถาหากมีการหาแหลงทุนจากภายนอกมากยิ่งขึ้น
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4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม
ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรมนั้นมีมีคะแนนปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 และมีคะแนน
ในกระบวนการเทากับ 5.00 จึงทําใหผลลัพทมีคะแนนเทากับ 3.73 โดยผลการประเมินอยูใน
ระดับดี แตอยางไรก็ตามการดําเนินการดานกระบวนการยังคงตองมีการจัดรวมรวมองคความรู
และรณรงคการสรางชุมชนนักปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหมีองคความรูอยางตอเนื่องและเสริมสราง
ความรูใหกับองคการ
สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเทากับ 3.22 อยูในระดับพอใช ซึ่งควรมีการดําเนินการ
ประเมินผลโครงการและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ดา นมาตรฐานด า นธรรมาภิบ าลของการบริห ารการอุดมศึกษา มีคะแนนในกระบวนการ
เทากับ 4.86 จึงทําใหผลลัพทมีคะแนนเทากับ 4.86 ซึ่งยังคงตองมีการบริหารจัดการในเรื่องของ
ระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงใหสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหารได
เปนอยางดีตอไป
ข มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษามีคะแนนปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 และมีคะแนนใน
กระบวนการเทากับ 4.44 จึงทําใหผลลัพทมีคะแนนเทากับ 4.56 โดยผลการประเมินอยูในระดับดี
มาก แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานยังไมสามารถดําเนินการตามระบบกลไก เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติได
ตามระบบและกลไกที่ไดกําหนดไว
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
ดานมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มีคะแนน
ปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 จึงทําใหผลลัพทมีคะแนนเทากับ 3.48 โดยผลการประเมินอยูในระดับดี
ซึ่งตองมีการดําเนินการดานการรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบตอไป
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สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
ดานกายภาพมีผลการดําเนินการอยูในระดับที่ดีมาก ซึ่งมีปจจัยนําเขาที่ดีมาก สงผลใหมีความ
พรอมในคุณภาพของการดําเนินงาน ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินผลทางดานกายภาพ เพื่อให
สะทอนถึงการจัดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา
(2) ดานวิชาการ
ดานวิชาการมีคะแนนปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 ซึ่งมีบุคลากรที่พรอมเพรียงและเพียงพอใน
การสนุนการดําเนินงานขององคการ แตมีคะแนนในกระบวนการเทากับ 3.33 จึงทําใหผล
ลัพทมีคะแนนเทากับ 4.47 โดยผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งจากปจจัยดังกลาวเห็นถึง
ปจจัยทางดานกระบวนการโดยยังไมสามารถดําเนินงานตามระบบกลไก เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหงชาติไดตามระบบและกลไกที่ไดกําหนดไว
(3) ดานการเงิน
ดานการเงินมีคะแนนในกระบวนการเทากับ 5.00 ซึ่งถือวากระบวนการในการบริหารจัดการ
และการวางยุทธดานการเงินเปนไปอยางดี
(4) ดานการบริหารจัดการ
ดานการบริหารจัดการมีคะแนนในกระบวนการเทากับ 4.83 ซึ่งการบริหารจัดการในการวาง
กลยุ ทธและแผนการทํา งานอยูในระดับดีมาก แตยังคงตองดําเนินการเรงดวนในดานของ
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถตัดสินใจจากขอมูลที่เปนจริงมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ
และเพื่อใหการดําเนินการดานการกําหนดยุทธศาสตรไดอยางถูก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
ดานการผลิตบัณฑิตมีคะแนนกระบวนการที่อยูในระดับที่ดีมาก จากระบบและกลไกในการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตและดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ส ง ผลให ผ ลลั พ ธ ด า นการดํา เนิ น การในด านการเสริม สรา งคุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ จั ดให กั บ
นักศึกษา อยูในระดับดีมากเช นกัน ซึ่งควรมีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมอยูสม่ําเสมอ
เพื่อใหการจัดกิจกรรมสอดคลองกับการเรียนการสอนตอไป
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(2) ดานการวิจัย
ดานการวิจัยมีคะแนนปจจัยนําเขาเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก และการดําเนินการตาม
ระบบและกลไกของการพัฒนางานวิจัยเปนไปอยางดียิ่ง จึงสงผลใหผลลัพธในดานนี้มีคะแนน
อยูในระดับดี 3.48 ทั้งนี้ควรพลักดันการหาแหลงทุนจากภายนอกใหมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ของคณะฯตอไป
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมมีคะแนนในกระบวนการเทากับ 5.00 อยูในระดับดี
มาก ซึ่งเปนการสงเสริมดานการบริหารจัดการโครงการตางๆ เพื่อชวยเหลือทางดานวิชาการ
แก ชุ ม ชน และยั ง เป น การนํ า ความรู สู ชุ ม ชนอี ก ทางหนึ่ ง ด ว ย ทั้ ง นี้ ค วรมี ก ารประเมิ น
ความสําเร็จของโครงการอยางตอเนื่องเพื่อใหโครงการบริการวิชาการสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีคะแนนในกระบวนการเทากับ 5.00 อยูในระดับดี
มาก ซึ่งการดําเนินการเปนไปไดอยางดี แตควรสงเสริมใหมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนใหมากยิ่งขึ้น
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ประจําปการศึกษา 2556
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สวนที่ 1
ขอมูลเบือ้ งตนคณะวิศวกรรมศาสตร
1. ที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งอยู ณ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
10520 โทรศัพท 02-3298300-1 โทรสาร 02-3298302 website: www.kmitl.ac.th/engineer
2. ประวัติความเปนมา
ประวัติความเปนมาของการกอตั้งและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังสรุปไดดังนี้
•

•

•

•

•

•

24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ไดมีพิธีลงนาม ในขอตกลงความรวมมือจัดตั้ง ศูนยฝกโทรคมนาคมนนทบุรี
ขึ้นโดยเปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2505 เริ่มดําเนินการสอนเปนครั้งแรกใน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร 6 เดือน
สําหรับขาราชการ ทหาร ตํารวจ และพนักงานองคกรในสายงานโทรคมนาคม และหลักสูตร 1 ป
สําหรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรมไปรษณียโทรเลข หรือจบปที่ 2 จากโรงเรียน
อาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกวิทยุโทรคมนาคม โดยในระยะแรก มีอาจารยชาวไทย จํานวน 10 คน และ
อาจารยชาวญี่ปุน จํานวน 8 คน โดยมีนักศึกษารุนแรก จํานวน 23 คน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร 1 ป เปนหลักสูตร 3 ป ซึ่งมีคุณวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ศู น ย ฝ ก โทรคมนาคมนนทบุ รี ไ ด รั บ การยกฐานะเป น วิ ท ยาลั ย
โทรคมนาคมนนทบุรี
พ.ศ. 2511 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ไดปรับปรุงหลักสูตร ปวส. จากหลักสูตร 3 ป เปนหลักสูตร
5 ป ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และมีนักศึกษารุนแรก ในปพ.ศ. 2512 จํานวน 49 คน
13 มกราคม พ.ศ. 2513 สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยี
โดยใหใชชื่อวา สถาบันเทคโนโลยี ประกอบดวย วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
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•

•

•

•

•

•
•

•

24 เมษายน พ.ศ. 2514 ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ใหใชพระนาม พระจอมเกลา เปน
ชื่อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทั้ง 3 วิทยาเขต ประกอบดวย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขต
ธนบุรี และวิทยาเขตพระนครเหนือ ภายใตพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา โดยมี
ฐานะเปนกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรอง ปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
24 สิงหาคม พ.ศ. 2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสถานภาพเปน คณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ศูนยนนทบุรี
29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ไดมีการโอนสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา จากกระทรวงศึกษา
มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนคําวา ศูนย เปน วิทยาเขต โดย ศูนยนนทบุรี เปลี่ยนเปน
วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง ไดมีการสรางวิทยาเขตแหงใหมขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในที่ดิน
ของเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา เจาคุณทหาร เพื่อเปนอนุสรณ
แดทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน ในเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร
พ.ศ. 2518 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และในปพ.ศ. 2521 คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ กรมวิเทศ
สหการ และรัฐบาลญี่ปุน จัดการอบรมนานาชาติ หลักสูตรเทคโนโลยีโทรคมนาคมขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่ง
ประกอบดวยผูเขารับการอบรมจากประเทศตางๆ แถบเอเชีย และหนวยงานการสื่อสารโทรคมนาคม
แหงประเทศไทย นับถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2522 วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง เปลี่ยนชื่อเปน วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2525 คณะวิศวกรรมศาสตร เปดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนแหงแรกในประเทศไทย
พ.ศ. 2528 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยใหแตละสถาบันฯ มีฐานะเปน
สถาบันอุดมอิสระ เปนกรมในทบวงมหาวิทยาลัย

จากจุดเริ่มตนของศูนยฝกโทรคมนาคม ในปพ.ศ. 2503 ซึ่งมีนักศึกษารุนแรก 23 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
มุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรที่มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมสูสังคมอยางตอเนื่อง คณะ
วิศวกรรมศาสตรไดเปดการเรียนการสอนใหสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยมีการดําเนินการจัดตั้งเปนภาควิชา ตาง
ๆ ดังนี้
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พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2503
2519
2519
2519
2521
2525
2525
2530
2533

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2537
2538
2540
2543

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
จัดตั้งภาควิชาอิเล็กทรอนิกส
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
จัดตั้งศูนยวิจัยอิเล็กทรอนิกส
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการกอสราง เมื่อ พ.ศ. 2529)
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
จัดตั้งโครงการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
(ชื่อเดิมภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 2526)
จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
(ชื่อเดิม ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อพุทธศักราช 2517)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มีประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 เรื่องการแบงหนวยงานภายในของสวนงานวิชาการในสวนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประกอบดวยสวนงานวิชาการ 10 สาขาวิชา และสวนบริหาร
งานทั่วไป 12 หนวยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีการใหบริการ
ทางวิชาการสูสังคม โดยจัดงานนิทรรศการวิชาการอยางตอเนื่อง
พ.ศ. 2519 คณะวิศวกรรมศาสตรรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในสถาบัน จัดงานนิทรรศการ พระจอมเกลา
ลาดกระบังนิทรรศขึ้นเปนครั้งแรก ระหวางวันที่ 16-20 มิถุนายน 2519 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2519
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทําพิธีเปดสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตลาดกระบังและทรงทอดพระเนตรงานนิทรรศการ
พ.ศ. 2526 จัด งานนิ ทรรศการพระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศ ครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดงานและทอดพระเนตร
การแสดงนิทรรศการ
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พ.ศ. 2530 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศ ครั้งที่ 3 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พรอมดวยสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิ
วัฒนา เสด็จพระราชดําเนินเปดงานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ
พ.ศ. 2539 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกลาลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อปวง
ชน ระหวางวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2539 เพื่อรวมฉลองปกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ครองศิริราชสมบัติครบ 50 ป ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเปด
งานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ
พ.ศ. 2543 จัดงานวิศวลาดกระบังนิทรรศประยุกต 2543 ระหวางวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2543
พ.ศ. 2549 จัดงานพระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศ 49 เทิดไท 60 ป ครองราชย พระราชบิดาแหง
เทคโนโลยีของไทย ระหวางวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2549 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

พ.ศ. 2553 จัดงาน50ป พระจอมเกลาลาดกระบัง ระหวางวันที่ 24-27 สิงหาคม 2553 ในโอกาส
ครบรอบ 50 ปนี้ สถาบันฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งทรงเปดอาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยี ซึ่ง
ก อสร างเพื่ อ เป น ห องวิ จั ย ขั้ น สู งในหลายสาขา เช น สิ่งแวดล อม ดาราศาสตร รวมทั้ งดนตรีไ ทย ซึ่งไดรั บ
พระราชทานชื่อวา อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร นอกจากนี้สถาบันยังจัดนิทรรศการวิชาการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมที่นาสนใจ ซึ่งเปนผลงานวิจัยรวมกันระหวางคณาจารย และนักศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการดําเนินการเปดหลักสูตรใหมเพื่อรองรับความ
ตองการของสังคมและนักศึกษา จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟา หลักสูตรวิศวกรรมขนสงทางราง หลักสูตรวิศวกรรมปโตรเคมี และใน
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 5 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร
ไดแกหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร
ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม และในระดับมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน
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ตราประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร

ดอกไมประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ดอกชงโค

สีประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร

สีเลือดหมู

3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดกําหนด ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแนวนโยบายเพื่อใชในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน/พันธกิจวัตถุประสงคและแนวนโยบาย
ปรัชญา
การศึกษาและการวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งปลูกฝงดานคุณธรรม และ
จริยธรรม เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศ
ปณิธาน
มุงมั่นใหการศึกษา พรอมทั้งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสรางผูนํา และเพื่อถายทอดองคความรูสูนักศึกษา และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน
มุงเปนคณะวิศวกรรมศาสตรที่เปนเลิศทางดานการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมในระดับสากล
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ประเทศ
2. เพื่อผลิต พัฒนางานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เพื่อใหการบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีตอสังคมและสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก ในการพัฒนาเชิงพาณิชย
4. อัตลักษณประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
“ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน”
5. โครงสรางองคกร / แผนภูมิการบริหารงาน
โครงสรางการบริหารงาน
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ประกอบดวย
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร
สุวรรณสวัสดิ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยประภาษ
ไพรสุวรรณา
ที่ปรึกษาคณบดี
รองศาสตราจารยสิริวัฒน
ไชยชนะ
ที่ปรึกษาคณบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน
ที่ปรึกษาคณบดี
นายชุมพล
เที่ยงธรรม
ที่ปรึกษาคณบดี
ดร.วิจักข
เศรษฐบุตร
ที่ปรึกษาคณบดี
รองศาสตราจารยแหลมทอง
เหลาคงถาวร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพันธุ
ตั้งจิตกุศลมั่น
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน
มาลีสี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.ชูวงค
พงศเจริญพาณิชย
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ดร.อํานาจ
ขาวเน
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ
ธรรมวาริน
ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ดร.ธนวรรณ
พิณรัตน
ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย ดร.สุชชั วีร สุวรรณสวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

กรรมการ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุพันธ ตั้งจิตกุศลมั่น
ผูช วยศาสตราจารย ดร.คมสัน มาลีสี
รองศาสตราจารย ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย
ดร.อํานาจ ขาวเน
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ธรรมวาริน
ดร.ธนวรรณ พิณรัตน
รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ
รองศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ รังสรรคเสรี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.กิติพล ชิตสกุล
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต
รองศาสตราจารย ดร.ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา
ผูช วยศาสตราจารย นันทวัฒน จรัสโรจนธนเดช
ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน
ดร.เกียรติศักดิ์ รุนพระแสง
ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิภู ศรีสืบสาย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารยแหลมทอง เหลาคงถาวร

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
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โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตร
โครงสรางองคกร
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดแบงโครงสราง
ออกเปน 2 สวนคือ สวนวิชาการ และสวนสนับสนุนวิชาการ โดยสวนวิชาการ จัดดําเนินการเรียนการสอนและ
การวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตรในหลายสาขา ประกอบดวย หลักสูตรที่รองรับการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
ตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา สวนสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวย หนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่สนับสนุน
การดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร การใหบริการ การประสานงานในดานตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 12
หนวยงาน ดังแผนภูมิการแบงสวนงาน
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คณะวิศวกรรมศาสตร

สวนวิชาการ

สวนสนับสนุนวิชาการ
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร
เลขานุการคณบดี
1. งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา
- หนวยบัณฑิตศึกษา
- หนวยทะเบียน
2. งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
3. งานกิจการนักศึกษา
4. งานแผนงาน
5. งานบริหารการวิจัย
6. งานการเงินและบัญชี
7. งานพัสดุ
8. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
9. งานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
10. งานบริการการเรียนการสอน
- หนวยบริการการเรียนการสอน
- หนวยประชาสัมพันธ
11. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. งานอาคารสถานที่

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
10. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
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แผนภูมิการบริหารงาน
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6. บุคลากร
ในปการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 467 คน เปนอาจารยประจําทั้งหมด 307.5 คน ปฏิบัติงานจริง 298.5 คน
ลาศึกษาตอ 9 คน นักวิจัย 13 คน และสายสนับสนุน 146.5 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทบุคลากร ในตารางที่ 2 จํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามตําแหนงวิชาการ และวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานสถาบันฯ เงิน งปม.
ลูกจางเงินรายได
พนักงานฯ ม.กํากับ
(เปลี่ยนสถานสภาพ)
พนักงานสถาบันฯ เงินรายได
รวม

อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
76
114.5
1
116

ลาศึกษาตอ
(เต็มเวลา)

อาจารยประจํา
(ปฏิบัติงานจริง)

นักวิจัย

สายสนับสนุน

บุคลากร
ทั้งหมด

8
1

76
106.5
1
115

1
6

1
15
20
13.5
45

77
15
134.5
15.5
167

307.5

9

298.5

6
13

52
146.5

58
467

ตารางที่ 2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามตําแหนงวิชาการและวุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ตรี
โท
เอก
รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
10
12
14
36
1
10
25
36
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
3
15
13
3
34
1
5
28
34
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
13
8
16
1
38
1
12
25
38
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
23
17
11
51
22
29
51
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
8
13
20
1
42
20
22
42
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15
14
8
37
1
7
29
37
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
10
4
3
17
3
14
17
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
10
6
7
1
24
1
11
12
24
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
9
3
1
13
2
11
13
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6.5
4
5
15.5
2.5
13
15.5
รวม
107.5 96
98
6
307.5
5
94.5
208 307.5
**ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิศวฯ)
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7. หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินการเปดสอน
หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2556
รวมทั้งหมด
44 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจําแนกตามรายสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ประจําปการศึกษา 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด

ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและ
ควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ

7
8
9
10
11
12
13

รวม

หมายเหตุ :

-

หลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ TQF
สกอ. แจงผลการรับทราบ ไดรับการอนุมัติจากสภา
แลว
สถาบัน
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

4
2
5
2
2
7

2
1
2
1
1
4

1
1
3
1
1
3

1
-

2
1
2
1
1
4

1
1
3
1
1
3

1
-

4
3
4
4
3
3
1
44

1
1
1
1
1
1
17

1
1
1
2
1
1
17

1
1
1
1
5

2
1
2
1
1
1
19

1
1
1
2
1
1
1
18

1
1
1
1
1
1
7

ขอมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา)
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8. นักศึกษา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,473 คน
โดยในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 4,252 คน ในระดับปริญญาโท มีจํานวน 850 คน และในระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวน 371 คน ซึ่งในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,712 คน และ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวน 1,516 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 - 6
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2556 จําแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร และระดับการศึกษา
จํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2556
สาขาวิชา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
ชั้นปที่ 1 ไมแยกสาขาวิชา (ปกติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา
86
28
58
172
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟา
48
48
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (นานาชาติ)
1
1
(โครงการ AUN/SEED-Net)
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม
136
28
164
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
128
7
135
หลักสูตรวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
9
9
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย
27
7
34
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร
99
14
113
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
93
7
100
หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

41
70
90
50

13
19
8
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-

54
70
109
58

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
(โครงการ AUN/SEED-Net)
หลักสูตรวิศวกรรมขนสงทางราง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมปโตรเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ
รวม
ขอมูล ณ วันที่

100
-

36
-

13
1

149
1

48

-

-

48

70

9

5

84

36
24

16
-

2
-

54
24

89
-

18
14

10
-

117
14

49

7

5

61

53
1,337

13
10
263

17
112

83
10
1,712

31 พฤษภาคม 2557 (สํานักทะเบียนและประมวลผล)
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ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2556 จําแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร และระดับการศึกษา

สาขาวิชา
ชั้นปที่ 1 ไมแยกสาขาวิชา (ปกติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (นานาชาติ)
(โครงการ AUN/SEED-Net)
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมขนสงทางราง
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
(โครงการ AUN/SEED-Net)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2556
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
480
86
-

117
-

249
6

846
86
6

449

107

-

556

438
48
63

29
18
32

-

467
66
95

295

39

-

334

305

23

-

328

152
209
299
1

39
84
37

-

191
209
383
38

295
24
-

100
-

40
1

435
24
1

198

24

12

234

28 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2556
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม

สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมปโตรเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ
รวม
ขอมูล ณ วันที่

159
138

32
-

9
-

200
138

317
-

44
53

32
-

393
53

142

7

5

154

154
4,252

40
25
850

17
371

211
25
5,473

31 พฤษภาคม 2557 (สํานักทะเบียนและประมวลผล)

ตารางที่ 6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร และระดับการศึกษาปการศึกษา 2555

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม

สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร

202

16

24

242

121

34

-

155

87
-

10
8
6

-

97
8
6

111

11

-

122
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สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
รวม
ขอมูล ณ วันที่

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
78

7

-

85

78
58
148
40

10
9
5

-

88
58
157
45

106

11

6

123

47

3

-

50

56

15

-

71

83
-

5
18

-

88
18

40

-

-

40

53
1,308

10
178

30

63
1,516

31 พฤษภาคม 2557 (สํานักทะเบียนและประมวลผล)

9.

งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2556 คณะวิศวกรรมศาสตรมีรายรับและรายจาย สามารถแสดงเปน 2 ตาราง คือ
ตารางแสดงรายรับและรายจาย กรณีรวมคาเสื่อมราคา (ตารางที่ 7) และตารางแสดงรายรับและรายจาย กรณี
ที่ไมรวมคาเสื่อมราคา (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 7 งบรายรับและรายจาย (รวมคาเสื่อมราคา) ในปงบประมาณ 2555
รายการ
1 รายรับทั้งหมด
2 รายจายทั้งหมด
3 เงินเหลือจายสุทธิ์

ปงบประมาณ 2556
งบประมาณ
รายได
262,736,459.06 191,493,443.74
301,362,271.69 188,534,134.30
38,625,812.63
2,959,309.44

รวมเงิน
454,229,902.80
489,896,405.99
35,666,503.19

ตารางที่ 8 งบรายรับและรายจาย (ไมรวมคาเสื่อมราคา) ในปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2556
งบประมาณ
รายได
1 รายรับทั้งหมด
262,736,459.06 191,493,443.74
2 รายจายทั้งหมด
238,200,882.60 164,810,017.84
3 เงินเหลือจายสุทธิ์ (รายจายที่เกิดขึ้นจริง) 24,535,576.46 26,683,425.90
รายการ

รวมเงิน
454,229,902.80
403,010,900.44
51,219,002.36

10. งานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สงเสริมใหบุคลากรของ
คณะ ทําการวิจัยและพัฒนา โดยมีหนวยงานสนับสนุนและประสานงานไดแก งานแผนงาน งานบริหารการวิจัย และ
งานบริการการเรียนการสอน ในปงบประมาณ 2556 คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนตาง ๆ ประกอบดวย เงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 17 โครงการ เปนเงิน 11,487,100
บาท เงินสนับสนุนจากเงินรายไดคณะ จํานวน 129 โครงการ เปนเงิน 18,468,960 บาท เงินสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก 20 โครงการ เปนเงิน 45,035,867 บาท รวมจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 166 โครงการ เงิน
สนับสนุนการวิจัยทั้งหมด 74,991,927 บาท (รายละเอียดตามภาคผนวก)
11. กิจกรรมนักศึกษา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในด า นการสนั บ สนุ น
งบประมาณ รวมทั้งการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอการทํากิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งใน
ดานกิ จ กรรมวิ ช าการ กิจ กรรมด า นการบํ า เพ็ญประโยชนตอสังคม กิจกรรมดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ
นําหลักการ PDCA มาใชในการจัดกิจกรรม P (Plan) : การวางแผน, D (Do) : การลงมือทํา, C (Check) :
การตรวจสอบงาน, A (Act) : การปรับปรุง แกไข งานใหดีขึ้น
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12. ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
คณะ มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทั้ ง ด า นวิ ช าการและด า นการวิ จั ย เป น พั น ธกิ จ ที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรวมมือกับสถานศึกษา องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ในต า งประเทศเพื่ อสร างความเข ม แข็ งในเชิ งวิ ช าการ และพัฒ นาขี ด
ความสามารถดานวิชาการและนวัตกรรมใหกาวสูระดับสากล
13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะและสาขาวิชาที่สอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ยึดองคประกอบคุณภาพและดัชนี
บงชี้คุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดเปนแนวทางดําเนินการ มีการ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของคณะที่สอดคลองกับนโยบายประกันคุณภาพของสถาบัน มีแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีประเมินคุณภาพ
การศึ กษาของสาขาวิช า และมีการจั ดทํ า รายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในตามที่สกอ. กําหนด และรองรับ การประเมิน คุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
14. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555
ในปการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลการประเมินตัวบงชี้ สกอ. ในภาพรวมอยูในระดับ ดี
มาก (มีคะแนนเฉลี่ย 4.57) มีรายละเอียด ดังนี้

องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ตามตัวบงชี้ของ สกอ.
คณะฯ ประเมินตนเอง
5.00
4.13
5.00
5.00
5.00
4.00
4.75
5.00
4.00
4.57
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15. จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง ของแตละองคประกอบ
ในปการศึกษา 2555 และผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. คณาจารย มีความรู ความสามารถ
2. หลักสูตรมีความหลากหลาย
จุดออน
1. ระบบการติดตาม ตามกรอบ TQF อยางจริงจัง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาคณาจารยรุนใหมใหผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสูสากล
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรตองทําหนาที่ในการ
บริหารหลักสูตรอยางจริงจังตามหลัก PDCA

2. ระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 2. จัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนใหกับคณาจารย
โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการสอนมาบรรยายใหความรู
ที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา ไดเรียนเชิญอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เขารวม
หารือเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยจะดําเนินการ
ตรวจหลักสูตรในระหวางวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557 ตามแบบ TQF_01, TQF_02 ที่คณะกําหนดให
และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธานในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1.มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาประสบการณ ท าง
วิ ช า ก าร แ ล ะ วิ ช าช ีพ แ ก นั ก ศึ ก ษ า มา ก แ ล ะ
หลากหลายอย า งเป น รู ป ธรรม เช น โครงการ
Activity day
จุดออน
1.การมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การ ใหบริ การ และการมี ส วนรว มในการปรับปร ุง
พัฒนา หลักสูตรของศิษยเกานอย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
และสํารวจความตองการของนักศึกษา เพื่อมาวางแผน
ในการจัดกิจกรรม
แนวทางปรับปรุงจุดออน
1.เพิ่มชองทางในการใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ และการมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. สาขาวิชาไดพัฒนาเว็บไซด เพื่อใหศิษยเกามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะในดานตาง ๆ
2. คณะ ไดเรียนเชิญคุณธานี ชวศิริกุลฑล นายกสมาคมศิษยเกาเขารวมประชุมในคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการคณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
- สงเสริมความสัมพันธระหวางสมาชิก
- เผยแพรชื่อเสียงของคณะและสถาบันฯ
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบัน
- สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการแกมวลสมาชิก
- รวมมือกับสมาคม องคการ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงคสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม
และมนุษยธรรม
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีการไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก
คอนขางมาก
2. มีการบูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอนที่ให
นักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงงานวิจัยของอาจารย
3. มีระบบและกลไกที่สนับสนุนการจดสิทธิบัตรและมี
ผลงานที่จดสิทธิบัตรจํานวนมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการบูรณาการการวจัยและการเรียนการสอน
ใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. จัดอบรมเทคนิคการทําวจัยใหกับอาจารยใหม และ
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ การมีอาจารยพี่เลี้ยงดานการ
วิจัย การวิจัยเปนทีม
3. ควรประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ใหครบทุกประเด็น และวิเคราะหขอที่ควรปรับปรุง
หรือพัฒนาการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยใหดียิ่งขึ้น
4. ควรสนับสนุนใหขอทุนวิจัยที่เปนชุดโครงการหรือ
รวมกันระหวางสาขาวิชา หรือกับตางคณะมากยิ่งขึ้น
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จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. จั ด ทํ า แผนงานบริ ก ารวิ ช าการที่ ป ระกอบด ว ย
1. มีโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมจํานวนมาก
โครงการ
ที่จะทําในแตละป และกระจายใหครบสาขาวิชารวมทั้ง
มีแผนการบู ร ณาการการบริการวิช าการกับการวิจัย
และการสอน
2. เพิ่ ม วิ ธี ก ารถ า ยทอดความรู  ที่ ไ ด จ ากการบร ิก าร
วิชาการ เชน บทความในวารสาร การบรรยายพิเศษ
วิดีทัศน
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
1. ขาดการประเมินผลโครงการใหบริการวิชาการแก
2. กําหนดตัวชี้ว ัดของโครงการที่แสดงความสําเร็จให
ครบทุกโครงการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
สังคมใหครบทุกโครงการ
แผนงานในปตอๆไป

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
ในปการศึกษา 2556 คณะมีโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 5 โครงการ และไดทําการ
ประเมินผลโครงการครบทุกโครงการ ตามเอกสารการรายงานผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี ก ารริ เ ริ่ ม บู ร ณาการการบํ า ร ุง ทํ า นุ ศิ ล ปะและ 1. สงเสริมใหนักศึกษาทําโครงงานที่มีสวนชวย
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ซึ่งคอนขางทําได ยาก ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ควรกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงความสํ า เร็ จ ของ
ในสาขาวิศวกรรม
การบูรณาการนอกเหนือจากจํานวนผูเขารวมงาน
หรือกิจกรรม และความพึงพอใจของผูเขารวมงาม
หรือกิจกรรม
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การนํ า ข อ สรุ ป จากชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ม าใช เ พื่ อ 1.ควรมีการพิจารณาบทสรุปจากชุมชนนักปฏิบัติอื่นมา
ใชพัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning
2.ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
1. การกลั่นและคัดเลือก Tacit Knowledge ไม
1.ควรมีการกลั่นกรองและคัดเลือก Tacit Knowledge
ชัดเจน และครบทุกกิจกรรมใหครบทุกกิจกรรม รวมถึงจัดทําเปน ฐานขอมูลเพื่อให
สามารถเกิดการเรียนรูทั่วทั้งองคกร
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. คณะมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันและปการศึกษาที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยคณะ ไดมีการจัดทําระบบ
จั ด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส (Dspace) เพื่อใหส าขาวิช าและหนว ยงานตาง ๆ ใชเก็บ ขอมูล การ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ และไดจัดฝกอบรมการใชระบบ Dspace กับบุคลากรของคณะมาแลว
จํานวน 2 ครั้ ง และในวัน ที่ 28 มีนาคม 2557 คณะไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรีย นรู เรื่อง
แนวทางพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส Dspace เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใชในการปฏิบัติงานจริง โดยใหทาง
สาขาวิชาทยอยสแกนเอกสารเขาระบบ หรือสแกนเอกสารเขาระบบทันทีที่มีเอกสาร (ระบบจัดเก็บ
เอกสาร Dspace http://161.246.35.47/jspui/)
2. คณะ ไดมีการเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกทานเขารวมประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือ
ปฏิทินดําเนินงานประจําป ในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557 เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงเกณฑการ
ตรวจประเมิน สํานักงานคณบดี ในปการศึกษา 2556 ซึ่งไดกําหนดใหทุกหนวยงานไดมีการจัดทําแผน
ปฎิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตอมาในวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 ทางเจาหนาที่สาขาวิชาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป
และการทําขั้นตอนปฏิบัติงาน (Flow Chart) เพื่อสรุปขั้นตอนการทํางานที่เหมือนกันใหออกมาเปน
รูปแบบและแนวปฏิบัติเดียวกันที่นํามาใชในการปฏิบัติงานจริงของทุกสาขาวิชา
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
จุดออน
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีงานวิจัยทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา 1. ควรมีการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใช
ความถูกตองหรือความสะดวกในการใชงาน
ของโปรแกรม D-Space เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาขั้นสูงตอไป
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
1. แนวปฏิบ ติ ที่ ดี ใ นด า นการประกั น คุ ณ ภาพ 1. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีในดานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ยั ง ไม ม ีห น ว ยงานภายนอกนํ า ไปใช การศึกษาที่พัฒนาขึ้นเผยแพรใหหนวยงานภายนอก
ประโยชน
สามารถนําไปใชประโยชน
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารเพื่อใชในการปฏิบัติงานจริง โดยใหทางสาขาวิชาทยอยสแกนเอกสารเขาระบบ หรือสแกน
เอกสารเขาระบบทันทีที่มีเอกสาร
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2556 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ไดมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ปการศึกษา 2556 โดยการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2555 มาเปนประเด็นในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งไดสรุปเปนแนวทางพัฒนาของคณะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 37

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปการศึกษา 2556
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การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556
(การตั้งคาเปาหมายแตละตัวบงชี้)
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา
ตัวบงชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

เปาหมาย
ป 2555
8 ขอ
5 ขอ
รอยละ 60
รอยละ 35
7 ขอ

ป 2556
8 ขอ
5 ขอ
รอยละ 65
รอยละ 35
7 ขอ

7 ขอ

7 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

รอยละ 90

รอยละ 95

3.00 ขึ้นไป

4.00 ขึ้นไป

รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 20

รอยละ 20

คาดัชนีคุณภาพ คาดัชนีคุณภาพ
5
5
7 ขอ

7 ขอ

6 ขอ
6 ขอ

6 ขอ
7 ขอ

6 ขอ

6 ขอ
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย
ป 2555

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
180,000 บาท
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
รอยละ 20
เผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
รอยละ 20
ตัวบงชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
รอยละ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
5 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมา
รอยละ 50
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
5 ข อ
หรือองคกรภายนอก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
5 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
7 ขอ
สถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
6 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ. 12 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ. 13 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสวนงาน
4.3 คะแนน
วิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
7 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9 ขอ
ตัวบงชี้ สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
4.57 คะแนน
ตนสังกัด
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ป 2556
180,000 บาท
รอยละ 25
รอยละ 25
รอยละ 5
5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 25
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4.3 คะแนน
7 ขอ
9 ขอ
4.57 คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556

องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……8………ขอ : .........5........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……8………ขอ : .........5........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……8………ขอ : .........5........….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงานวิชาการ และ
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2
3

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี
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4

5
6
7

8

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ
1 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อ
พิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป









ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงานวิชาการ และสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
คณะวิ ศวกรรมศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ ตามคําสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตรที่ 001/2553 และคําสั่งที่ 13/2554 (เพิ่มเติม) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนกล
ยุทธทางการเงิน คําสั่งที่ 104/2555 เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบัน(1.1-1.001) โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธของคณะ ครั้งที่
1 เมื่อวัน ที่ 22 เม.ย. 2554 ครั้งที่ 2 เมื่อวัน ที่ 14 กันยายน 2554 (1.1-1.002) และมีการจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2555 หลังจากนั้นไดมีการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการบริการวิชาการและการวางแผนกลยุทธ และมีการวิพากษรางแผนกลยุทธของคณะเมื่อวันที่ 2-4
พ.ค. 2555(1.1-1.003) (1.1-1.004) และจัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะ เมื่อวันที่
27 มิ.ย.56
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการจัดโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อพัฒนาสูระดับสากล เมื่อวันที่ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย.57 ณ โรงแรม โนโวเทล จ.ระยอง ซึ่งมีบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก (1.1-1.006)
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน
สวนแผนงานไดนําแผนกลยุทธของสถาบันมาจัดทําเปนคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ซึ่ ง คณบดี ไ ด ล งนามรั บ รองกั บ อธิ ก ารบดี ใ นการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามคํ า รั บ รอง
และงานแผนงานไดจัดใหมีการถายทอดคํารับรองการปฏิบัติงานนี้ไปสูบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมทั้ง
กําหนดผูดูแล/ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาง ๆ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 (1.1-2.001)
สวนคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดจัดใหมีการถายทอดคํารับรองการ
ปฏิ บั ติ ง านลงไปสู บุ ค ลากรในหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเมื่ อ วั น ที่ 28 พ.ค. 2557 พร อ มทั้ ง กํ า หนดผู ดู แ ล/
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดวย (1.1-2.002)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งานแผนงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปซึ่งมีกิจกรรม/โครงการครบทั้ง 4 พันธกิจ มีรายละเอียดของ
กิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ และผูรับผิดชอบ (1.13.001) (1.1-3.002)
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการครบทั้ง 4 พันธกิจ และอยูในกรอบของแผน
กลยุทธ มีการกําหนดตัวบงชี้ คาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (1.14.001) (1.1-4.002) (1.1-4.003)
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2556 ครบ 4 พันธกิจ (1.1-5.001) สวนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2557 ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพื่อพิจารณา
งานแผนงานมีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
ในระบบสารสนเทศแผนงานรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน และรายงานผูบริหารสวนงานวิชาการรอบปละ 2
ครั้ง (1.1-6.001) (1.1-6.002)
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อพิจารณา
งานแผนงานมีการประเมิ นผลการดําเนินงาน (1.1-7.001) และรายงานผลการดําเนิน งานตามคํ า
รับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานครั้งที่ 10/2556 วันที่ 14 ต.ค.
56 (1.1-7.002)
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
งานแผนงานไดนําผลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 ซึ่งไดรายงานตอที่
ประชุมสภาสถาบันมารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13
มกราคม 2557 (1.1-8.001) โดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการไดมีขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําไปจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป (1.1-8.002)
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1.001
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 001/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผน
กลยุทธ และคําสั่งคณะวิศวกรรมศาตรที่ 13/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทําแผนกลยุทธ(เพิ่มเติม)
1.1-1.002
บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
1.1-1.003
หนังสือเชิญประชุม/รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการบริการวิชาการและการวางแผนกลยุทธ
1.1-1.004
แผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร
1.1-1.006
โครงการ/กําหนดการ/รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาองคกรตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาสูระดับสากล 30 พ.ค.-1มิ.ย.57
1.1-2.001
บันทึกขอความเชิญประชุมถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานสูบุคลากร(19 มี.ค.
56 และ เอกสารประกอบการประชุม)
1.1-2.002
บันทึกขอความเชิญประชุมถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานสูบุคลากร(28 พ.ค.
57และเอกสารประกอบการประชุม)
1.1-3.001
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556
1.1-3.002
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
1.1-4.001
แผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร
1.1-4.002
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-3.001)
1.1-4.003
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 (1.1-3.002)
1.1-5.001
สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556
1.1-5.002
สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
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1.1-6.001
1.1-6.002
1.1-7.001
1.1-7.002

1.1-8.001

1.1-8.002

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรอบ 12 เดือน
ใชเอกสารเดียวกับ 1.1-5.001
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 14 ต.ค. 2556
วาระที่ 7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 12 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค. 2557
วาระที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน(รายตัวชี้วัด)ประจําป
งบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………2…..…ขอ : ............2.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………5…..…ขอ : ............4.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 …2…(1-2)…ขอ : ............2.....….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ต อ งมี ก ารประเมิ น ผลตาม “ตัว บ งชี้ ผ ลการดํา เนิน งานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

2
3
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การดําเนินการ
มี
ไมมี





4

5

6

7

8

องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม
ค1 และ ง)
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะฯ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่
5/2554 (2.1-1.001)
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการเสนอหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ผานการพิจารณาตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานดานหลักสูตร เชน ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ผาน
ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการ แล ว นํ าเสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจ ารณาอนุมัติ และนําเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ (2.1-1.002 – 2.1-1.008)
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะฯ มีระบบและกลไกการปดหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตร
ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 ทั้งนี้ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไมมีการเสนอขอปดหลักสูตร (2.12.001)
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 )
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีหลักสูตรตามกรอบ (TQF) ทั้งหมด 44 หลักสูตร แบงเปนระดับ
ปริญญาตรี 19 หลักสูตร ปริญญาโท 18 หลักสูตร และปริญญาเอก 7 หลักสูตร (2.1-3.001) และสําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพของคณะฯ ก็ไดมีการดําเนินการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (2.1-3.002)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
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คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ
1 ขอ 2 และ ขอ 3 (2.1-4.001) และมีการประเมินหลักสูตรที่เปดสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF จํานวน 44
หลักสูตร ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
แตละปทุกหลักสูตร ในรูปแบบที่คณะฯ กําหนด ไดแก แบบ TQF_01 รายงานผลการประเมินตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และแบบ TQF_02 บันทึกขอมูลตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-4.002 – 2.1-4.004)
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ
1 ขอ 2 และ ขอ 3 (2.1-4.001) และมีการประเมินหลักสูตรที่เปดสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF จํานวน 44
หลักสูตร ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการครบทุกตัวบงชี้ที่กําหนดแตละปทุกหลักสูตร ในรูปแบบที่คณะฯ
กําหนด ไดแก แบบ TQF_01 รายงานผลการประเมินตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และแบบ TQF_02 บันทึกขอมูลตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (2.1-4.002 – 2.1-4.004) (ใชหลักฐานเดียวกันกับขอ 4)
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม
ค1 และ ค2)
คณะฯ มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจากภาครัฐ หรือภาคเอกชนรว มเป นคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร (2.1-1.005) มีผู ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกรวมเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา (2.1-6.001) มีคณะกรรมการสภาวิศวกร
พิจารณารับรองหลั กสูตรสาขาวิชาชี พ (2.1-6.002) และมีการลงนามความรวมมือกับ หนวยงานภายนอก
(2.1-6.003)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนรอยละ 56.82 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา โดยมีหลักสูตรทั้งหมด
44 หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาโท จํานวน 18 หลักสูตร ปริญญาเอก จํานวน 7 หลักสูตร และปริญญา
ตรี จํานวน 19 หลักสูตร (2.1-7.001)
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)
คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตร รอยละ 22.31 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 5,473 คน
จําแนกเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,221 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4,252 คน
(2.1-8.001)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษานั้นๆ และนับ
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
2.1-1.001
ขั้นตอนการดําเนินงานดานหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามกรอบ TQF (มติสภาวิชาการ ครั้งที่
5/2554)
2.1-1.002
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
2.1-1.003
คําสั่งแตงตั้งกรรมการรางหลักสูตร
2.1-1.004
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม
2.1-1.005
คําสั่งสภาสถาบัน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.1-1.006
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.1-1.007
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
2.1-1.008
มติสภาสถาบัน เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร
เกณฑขอ 2
2.1-2.001
แนวปฏิบัติ การเสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตร (มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2554)
เกณฑขอ 3
2.1-3.001
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ TQF
2.1-3.002
รายชื่อหลักสูตรที่ไดรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร
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เกณฑขอ 4
2.1-4.001

2.1-4.002
2.1-4.003
2.1-4.004
เกณฑขอ 5
2.1-4.003

2.1-4.004

เกณฑขอ 6
2.1-1.005
2.1-6.001
2.1-6.002
2.1-6.003
เกณฑขอ 7
2.1-7.001
เกณฑขอ 8
2.1-8.001

คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 121/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 122/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ TQF
TQF_01 รายงานผลการประเมินตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 44 หลักสูตร
TQF_02 บันทึกขอมูลตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 44 หลักสูตร
TQF_01 รายงานผลการประเมินตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 44 หลักสูตร
(ใชหลักฐานชุดเดียวกันกับเกณฑขอ 4)
TQF_02 บันทึกขอมูลตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 44 หลักสูตร
(ใชหลักฐานชุดเดียวกันกับเกณฑขอ 4)
คําสั่งสภาสถาบัน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ใชหลักฐานชุดเดียวกันกับเกณฑขอ 1)
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ
รายชื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555 – 2558)
เอกสารการลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (MOU)
และใบสรุปขาวความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
รอยละของจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (รอยละ 56.82)
รอยละของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (รอยละ 22.31)
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ …63.64.… : .........5…….….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ …65.……… : .........5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ …67.64.… : .........5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

เกณฑการประเมิน : สวนงานวิชาการสามารถ เลือกใช เกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจํา
=
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X 100

หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

52 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5

X

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมด และตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง
วิชาการและวุฒิการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
208
รอยละของอาจารยประจํา
=
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
307.5

x 100 = 67.64

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

67.64
60

X 5 = 5.64
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5

ตัวบงชี้ที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ ……34.34….… : .......5…..คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ ……35……...… : ........5.....คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 รอยละ ……33.82....... : ........5.....คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

เกณฑการประเมิน : สวนงานวิชาการสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
X 100
รอยละจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอย
ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน
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2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X

5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3-1
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมด และตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง
วิชาการและวุฒิการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

=

104
307.5

x 100 = 33.82

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

33.82
30

X 5 = 5.64
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………7………ขอ : ............5...….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………7………ขอ : ............5...….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………7………ขอ : ............5...….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด

2
3
4

5
6
7

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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การดําเนินการ
มี
ไมมี











เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
คณะฯ มี การจั ดทํ า แผนบริ ห ารและพัฒ นาบุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับ สนุน ตามกรอบ
ยุทธศาสตร โดยไดมีการวิเคราะหภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะหอัตรากําลังของสายสนับสนุน การสํารวจ
ความตองการฝกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (2.4-1.001)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
คณะฯ มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดย
จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (2.4-2.001) ดังนี้
1. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง การพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อพัฒนาสูระดับสากล (30 -31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57)
2. โครงการอบรมการปองกันสาธารณภัย (21 ม.ค. 57)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (26 พ.ค. 57)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม เรื่องบทบาทหนาที่ของอาจารยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่ 14-16 มิ.ย. 56
5. โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยหรือวิชาการที่มีคุณภาพสูง (คลินิกวิจัยและคลินิกภาษา)
ต.ค. 56 – ก.ย. 57
6. โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดวยการศึกษาดูงาน (23 – 25 เม.ย. 57)
และมี การสนับ สนุ นให อาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุน ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและ
ต า งประเทศ (2.4-2.002) อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น ให เ ข า รั บ การอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานตาง ๆ ตลอดมา (2.4-3.003)
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในดานสวัสดิการ ทางคณะ ไดดําเนินงานตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของสถาบัน
อาทิเชน ดานสวัสดิการสถาบัน ดานกองทุนการศึกษาของบุคลากร ดานการขอตําแหนงทางวิชาการ ฯลฯ
โดยสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี (2.4-3.001)
ในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทางคณะ ไดจัดใหมีโครงการกิจกรรมสันทนาการรวมกัน เชน
โครงการสรางเสริมสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตร (ปใหม) , โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง, โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต, โครงการ เรื่อง งาน
ทําบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา และมีโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา
ดีเ ดน ในเดือนสิงหาคมของทุกป (2.4-3.002 – 2.4-3.006) รวมทั้งมีหองออกกําลังกายสําหรับ บุคลากร
(2.4-3.007)
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
คณะฯ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยให
บุคลากรที่ไดรับการอบรม สัมมนา กรอบแบบรายงานการเขารวมอบรม สัมมนา (QA-2-12) ซึ่งจะระบุใหผูเขา
อบรมกรอกประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมอบรม สัมมนา และการนําไปพัฒนาดานการเรียนการสอน การ
วิจัย และการปฏิบัติงาน (2.4-4.001)
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
คณะฯ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณในวันที่มีการจัดโครงการ
1. โครงการพั ฒ นาศั กยภาพอาจารย รุ น ใหม เรื่ องบทบาทหนาที่ ของอาจารยกับ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน วันที่ 14-16 มิ.ย. 56 (2.4-5.001)
2. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง การพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อพัฒนาสูระดับสากล(พ.ค. 57) (2.4-5.003)
3. และมีการประชาสัมพันธ ขอบังคับสถาบัน วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2553
ทางหนาเว็บไซดคณะ (2.4-5.004)
และส ว นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สถาบั น ได มีก ารจั ดโครงการปฐมนิเ ทศพนั กงานสถาบัน เรื่อ ง
Navigating Your Career สําหรับพนักงานสถาบันที่บรรจุเขาปฏิบัติงานปงบประมาณ 2553 (ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2553 จนถึงปจจุบัน) วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เพื่อใหพนักงานที่บรรจุใหมมีความรู ความ
เขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนแนวทางการบริหาร การพัฒนาสถาบันในปจจุบันและเพื่อให
เขาใจแนวทางในการปฏิบัติ รูระเบียบวินัย รวมทั้งสิทธิประโยชน สวัสดิการ และพัฒนาตนในการทํางานได
อยางเหมาะสม (2.4-5.005)
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร โดย มีการวิเคราะหการจัดโครงการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (2.4-6.001)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
มีการนําผลการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร มาเปนประเด็นในการปรับปรุงแผน
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2556
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หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
2.4-1.001
แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
เกณฑขอ 2
2.4-2.001
โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
1. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
เรื่อง การพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาสูระดับสากล
(30 - 31พ.ค. – 1 มิ.ย. 57)
2. โครงการอบรมการปองกันสาธารณภัย (21 ม.ค. 57)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (26 พ.ค. 57)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม เรื่องบทบาทหนาที่ของอาจารยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 14-16 มิ.ย. 56
5. โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยหรือวิชาการที่มีคุณภาพสูง
(คลินิกวิจัยและคลินิกภาษา) ต.ค. 56 – ก.ย. 57
6. โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดวยการศึกษาดูงาน (23 – 25 เม.ย. 57)
2.4-2.002
ขอมูลอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนลาศึกษาตอ
2.4-2.003
ขอมูลอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ทั้งในและ
ตางประเทศ
เกณฑขอ 3
2.4-3.001
หนาเว็บไซดสวนบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.hr.kmitl.ac.th/
2.4-3.002
โครงการสรางเสริมสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตร (ปใหม)
2.4-3.003
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
2.4-3.004
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวัน
สงกรานต
2.4-3.005
โครงการ เรื่อง งานทําบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
2.4-3.006
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาดีเดน เดือนสิงหาคมของทุกป
2.4-3.007
ประกาศคณะฯ เรื่อง ขอปฏิบัติในการใชหองออกกําลังกาย และภาพถายหองออกกําลัง
กายสําหรับบุคลากร
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เกณฑขอ 4
2.4-4.001
เกณฑขอ 5
2.4-5.001
2.4-5.002
2.4-5.003
2.4-5.004
2.4-5.005
เกณฑขอ 6
2.4-6.001
เกณฑขอ 7
2.4-7.001

แบบรายงานการเขารวมอบรม / สัมมนา สําหรับอาจารย/เจาหนาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร
(QA-2-12 )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม เรื่องบทบาทหนาที่ของอาจารยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 14-16 มิ.ย. 56
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (พ.ค. 57)
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง การพัฒนาองคกรตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาสูระดับสากล(พ.ค. 57)
ขอบังคับสถาบัน วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2553
โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน (สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.)
รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2557
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………7……ขอ : .........5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………7……ขอ : .........5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………7……ขอ : .........5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม
สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ

2
3

4

5

6
7

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตรา
4,850.389 / 6,537 = 0.74 (2.5-1.001)
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา
สถาบั น มี สํ า นั ก หอสมุ ด กลางที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร รวมถึงมีเครื่องคอมพิวเตอรไวบริการนักศึกษา สําหรับใชในการสืบคนขอมูล และจัดใหมีการ
อบรมการใช ง านฐานข อ มู ล และนํ า ชมห อ งสมุ ด นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล ง เรี ย นรู อื่ น ๆ ผ า นระบบเครื่ อ ข า ย
คอมพิวเตอร (2.5-2.001 – 2.5-2.002)
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
คณะฯ มีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา ที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา และคณะมีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (2.5-3.001
– 2.5-3.004)
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
สถาบัน มีระบบทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไวใหบริการดานการลงทะเบียน
เรียน การตรวจสอบผลการเรียน ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักทะเบียนและประมวลผล (2.5-4.001) และมี
บริการดานสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยมีแพทยมาบริการตรวจสุขภาพทุกวันในชวงเวลา 11.00
- 12.00 น. และ 13.00 - 14.00 น. ซึ่งอยูในความดูแลของสวนกิจการนักศึกษา (2.5-4.002) มีบริการหอพัก
นักศึกษาภายในของสถาบัน (2.5-4.003) มีสนามกีฬาและเจาหนาที่คอยใหบริการ (2.5-4.004) ทั้งนี้ในสวน
ของคณะ ก็มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รานน้ําตาง ๆ ไวคอยบริการมากมายหลายแหงในคณะ (2.5-4.005)
และมีสนามกีฬาและโรงยิมภายในคณะ ไวใหนักศึกษาไดใชจัดกิจกรรมดานกีฬาตางๆ (2.5-4.006)
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
สถาบันฯ และคณะฯ จัดใหมีระบบสาธาณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ โดยมีหนวยรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งกลองวงจรปด มีความพรอมในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา ลิฟต ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ อุปกรณปองกันอัคคีภัย
รวมทั้งมีการจัดอบรมการปองกันอัคคีภัยภายในคณะ (2.5-5.001 – 2.5-5.004)
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.69 จากคะแนนเต็ม 5
คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ดังนี้ (2.5-6.001)
(2) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร =
.
(3) บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา = 3.71
(4) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ = 3.69
(5) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ = 3.70
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนอง
ความตองการของผูรับบริการ
(แกไขขอความจากเลมที่สงไปคะ)
คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ โดยมีการจัด
โครงการตาง ๆ ในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพฯ ดังเอกสารการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
โครงการ/กิจกรรมงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2.5-7.001)
1. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ
2. โครงการปรับปรุงอาคารพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและบริเวณโดยรอบ
หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน
FTES ของระดับปริญญาตรี
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
2.5-1.001
ผลการสํารวจการจัดการหรือจัดบริการเพี่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม
สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง (850.389 / 6,537 = 0.74)
เกณฑขอ 2
2.5-2.001
เว็บไซดหอสมุดกลางและเว็บไซดหองสมุดคณะ
2.5-2.002
ขอมูลหองสมุด อุปกรณการศึกษา สภาพแวดลอมการเรียนรู และเอกสารการจัดอบรม
ของสํานักหอสมุดกลาง
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เกณฑขอ 3
2.5-3.001
2.5-3.002
2.5-3.003
2.5-3.004
เกณฑขอ 4
2.5-4.001
2.5-4.002
2.5-4.003
2.5-4.004
2.5-4.005
2.5-4.006
เกณฑขอ 5
2.5-5.001
2.5-5.002
2.5-5.003
2.5-5.004
เกณฑขอ 6
2.5-6.001

เกณฑขอ 7
2.5-7.001

รูปถายผังตารางหองเรียน
รูปถายหองคอมพิวเตอร ตึก 12 ชั้น
รายชื่อ และรูปถายหองปฏิบัติของสาขาวิชา
รายงานการสํารวจโครงขายเน็ตเวิรคของคณะ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เว็บไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล
เว็บไซดสวนกิจการนักศึกษา
ภาพหอพักนักศึกษา
ภาพสนามกีฬาสถาบัน
ภาพโรงอาหารภายในคณะฯ
ภาพสนามกีฬาและโรงยิมภายในคณะฯ
ภาพระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะ
ภาพการติดตั้งกลองวงจรปดภายในคณะ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยภายในคณะ
การอบรมการปองกันอัคคีภัยประจําป 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียน 2-5 (คณะ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 3 ดาน ไดรอยละ 3.70) ขาดไป 1 ดาน
เกณฑขอ 2
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………4……ขอ
: .........3.....คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………6……ขอ
: .........4.....คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 …4 (1, 3, 4, 5).. ขอ: .........3......คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

2

3
4
5
6

7

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
คณะฯ มีร ะบบและกลไกการประกัน คุณภาพการจัดการเรีย นการสอนที่เนน ผูเรีย นเปนสําคัญ ทุก
หลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการอภิปรายกลุม มีวิชา Project ใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี วิ ช าสั ม มนา มี ก ารทํ า โครงงานวิ จั ย หรื อวิ ท ยานิ พ นธ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท – เอก มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีการฝกงานหรือฝกปฏิบัติสหกิจศึกษารวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ภายนอก โดยแตละวิชามีระบบและกลไกประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตามขั้นตอน (2.6-1.001 – 2.61.004)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มีรายละเอียดรายวิชาไมครบทุกหลักสูตร ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาตรี
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกหองเรียน หรือจากการทําวิจัย โดยในระดับปริญญาตรีมีวิชา Project (2.6-3.001) ในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีวิชาสัมมนา ที่มีการนําเสนอตอคณะกรรมการ มีการอภิปรายและจัดทํารายงาน (2.6-3.002)
มีการคน ควา วิจั ยตามความถนั ดของผู เรี ยน อาทิเชน การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2.6-3.003) มีการเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ เชน การศึกษาดูงาน การฝกงานนอกสถานที่ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน (2.6-3.004 – 2.6-3.005)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
คณะฯ มีการเชิญบุคลากรภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพ มาเปนวิทยากรในการ
บรรยายพิเศษใหนักศึกษา (2.6-4.001) มีการจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายใหนักศึกษาฟง (2.6-4.002) ในระดับบัณฑิตศึกษา มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ (2.1-6.001)
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มีการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการประชุมทีมอาจารยผูสอน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชา Engineering Mathematics เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการเรียน
การสอนวิชา Engineering Mathematics ทั้งในรูปแบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการสอน ซึ่งได
มีการพัฒนาตอเนื่องจนไดมีการสรางระบบการสอน ภายใตคําขวัญวา “คณิตศาสตรปฏิรูป” ปฏิรูปแนวคิด
ฟนชีวิตการศึกษา มีการเรียนการสอนในรูปแบบการนําอีเลิรนนิงมาใช (E-Learning) และมีการเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลผานทาง Youtube และ Facebook (http://me.eng.kmitl.ac.th/math123 ,
https://www.facebook.com/Matheng56) (2.6-5.001)
มีการจัดทําแบบสอบถาม ใหนักศึกษาทําใน (Answer sheet) วิชา 01006002 Engineering
Mathematics 2 (2/2556 ปลายภาค) และมีการสรุปผลการประเมิน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงระบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชา วิชา 01006002 Engineering Mathematics ในปตอไปดวย (2.6-5.002)
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรายวิชาสวนใหญมี
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 แตมีบางรายวิชาที่มีผลการประเมินต่ํากวา 3.51
(2.6-6.001)
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
มีการดําเนินงานไมครบทุกรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือสวนงานวิชาการจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสวนงานวิชาการที่ได
พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย
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รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
2.6-1.001
ตารางสอน-สอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2.6-1.002
ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง ขอกําหนดและรายละเอียดในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
2.6-1.003
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 421/2551 เรื่อง การขอสอบวิทยานิพนธ
2.6-1.004
ระเบียบการฝกงาน (ระดับปริญญาตรี)
เกณฑขอ 2
2.6-2.001
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ของทุกหลักสูตร
เกณฑขอ 3
2.6-3.001
ตารางสอนวิชา Project และใบสรุปหัวขอวิชา Project ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.6-3.002
การสอบวิชาสัมมนา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
2.6-3.003
การสอบวิทยานิพนธ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
2.6-3.004
รายชื่อนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2556 และรายงานการดําเนินการนักศึกษาฝกงาน
ประจําปการศึกษา 2555
2.6-3.005
หนังสือขอความอนุเคราะหเยี่ยมชมหนวยงาน
เกณฑขอ 4
2.6-4.001
การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษใหนักศึกษาฟง
2.6-4.002
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
2.1-6.001
คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ
เกณฑขอ 5
2.6-5.001
Youtube คณิตศาสตรปฏิรูป และ Facebook (http://me.eng.kmitl.ac.th/math123
, https://www.facebook.com/Matheng56) และรายงานผลงานกิจกรรมวิชา
คณิตศาสตร และรายงานการประชุมวิชา Eng. Mathematics
2.6-5.002
แบบสอบถาม (Answer sheet) วิชา 01006002 Engineering Mathematics 2
(2/2556 ปลายภาค) และสรุป ผลการประเมิน วิช า 01006002 Engineering
Mathematics
เกณฑขอ 6
2.6-6.001
ตารางประเมินการสอนของอาจารย มีบางรายวิชาไดคะแนนต่ํากวา 3.51
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
เกณฑการประเมิน

(กลุม ค 1)

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………6……ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………6……ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………6……ขอ

: ..........5......….คะแนน
: ..........5......….คะแนน
: ..........5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสวนงานวิชาการและสถาบัน

2

3
4

5

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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6

มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1)



เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
สถาบันมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ในทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (2.7-1.001)
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
คณะฯ มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมทักษะอาชีพและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ดังนี้ 1. (2.7-2.001) โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (3 – 6 มิ.ย 57)
2. (2.7-2.002) โครงการสัมมนาและการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่2 (20 พ.ย. 56)
3. (2.7-2.003) โครงการสถานประกอบการพบนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556 (23 ม.ค. 57)
4. (2.7-2.004) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม “เจโตวิมุติเพื่อพัฒนาเยาวชนคน
รุนใหม” (23 มิถุนายน 2556)
5. (2.7-2.005) โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เรื่อง “บุคลิกภาพ สรางได ตามใจคุณ Get
Smart Personality” (16 ธันวาคม 2556)
6. (2.7-2.006) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ประจําปการศึกษา 2556 (ภาคเรียนที่ 3/2556)
(17 มีนาคม 2557)
7. (2.7-2.007) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (25 กุมภาพันธ 2557)
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
คณะฯ ไดรับเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดไวบริหารงานเพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
บริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย
ตาง ๆ (2.7-3.001) และคณะมีการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการจัดทําเว็บไซดเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(2.7-3.002) มีการดูแลหองปฏิบัติการทดลองวิจัยรวมทั้งอุปกรณในหองปฏิบัติการวิจัยใหอยูในสภาพที่ดีและ
พรอมใชงาน (2.7-3.003)
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4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะฯ และสาขาวิชา มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการที่จัดโดยคณะฯ และสาขาวิชา (2.7-4.001)
และมีขอบังคั บสถาบั น ฯ ว าด ว ยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 15 การสําเร็จ
การศึกษา ที่มีเงื่อนไขใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองมีผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ (2.7-4.002) และมี ป ระกาศคณะกรรมการกองทุ น การศึ กษา สถาบั น เรื่ อ ง
หลักเกณฑคุณสมบัติและอัตราการจายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทผูที่เสนอ
ผลงานทางวิชาการฯ (2.7-4.003)
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสวนงาน
วิชาการและสถาบัน
คณะฯ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมี
การจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับ
บัณฑิตศึกษา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมบรรยายธรรมเนื่องในวันเขาพรรษา นักศึกษาเขารวมงานตักบาตร
อาหารแหงพระ 1,055 รูป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2556 “เจโตวิมุติ เพื่อพัฒนาเยาวชนรุนใหม” วันที่ 23
มิถุนายน 2556 (งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร) และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับ
นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2556 (2.7-5.001 – 2.7-5.006)
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1)
คณะ มีแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนการประยุกตใชผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา (2.7-6.001) และ
มีการเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา ทางวิศวสารลาดกระบังของคณะ และมีฐานขอมูลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาทางเว็บไซดหองสมุดคณะ และหอสมุดกลาง (2.7-6.002 – 2.7-6.003) และมีการ
รับรองการใชประโยชนผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา นายปรเมษฐ จิตเจนการ (นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) (2.7-6.004)
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รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
2.7-1.001
ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ปการศึกษา 2555
เกณฑขอ 2
2.7-2.001
โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (3-6 มิ.ย. 57)
2.7-2.002
โครงการสัมมนาและการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (พ.ย. 56)
2.7-2.003
โครงการสถานประกอบการพบนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556 (23 ม.ค. 57)
2.7-2.004
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม “เจโตวิมุติเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุน
ใหม” (23 มิถุนายน 2556)
2.7-2.005
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เรื่อง “บุคลิกภาพ สรางได ตามใจคุณ Get
Smart Personality” (16 ธันวาคม 2556)
2.7-2.006
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ประจําปการศึกษา 2556 (ภาคเรียนที่ 3/2556) (17
มีนาคม 2557)
2.7-2.007
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (25 กุมภาพันธ 2557)
เกณฑขอ 3
2.7-3.001
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
2.7-3.002
Facebook คณะ , Facebookและเว็บไซดของสาขาวิชา, เว็บไซดหองสมุดคณะ
2.7-3.003
หองปฏิบัติการวิจัย และเครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัย
เกณฑขอ 4
2.7-4.001
รายชื่อบทความที่เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติของสาขาวิชา
2.7-4.002
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 15 การสําเร็จ
การศึกษา
2.7-4.003
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตรา
การจายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทผูที่เสนอผลงานทาง
วิชาการในวารสารทางวิชาการหรือการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
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เกณฑขอ 5
2.7-5.001
2.7-5.002
2.7-5.003
2.7-5.004
2.7-5.005

2.7-5.006
เกณฑขอ 6
2.7-6.001
2.7-6.002
2.7-6.003
2.7-6.004

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมไหวครู
กิจกรรมบรรยายธรรมเนื่องในวันเขาพรรษา
เขารวมงานตักบาตรอาหารแหงพระ 1,055 รูป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2556 “เจโตวิมุติ เพื่อ
พัฒนาเยาวชนรุนใหม” วันที่ 23 มิถุนายน 2556
(งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา
2556 (สวนกิจการนักศึกษา สถาบัน)
แนวทางปฏิบัติการสนับสนุนการประยุกตใชผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา
วิศวสารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร
เว็บไซดหองสมุดคณะ และหอสมุดกลาง
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา
1. นายปรเมษฐ จิตเจนการ (นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………4……ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………5……ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5……ขอ

: ..........4......….คะแนน
: ..........5......….คะแนน
: ..........5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน
มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

2

3
4

5

การดําเนินการ
มี
ไมมี








เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
คณะฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร โดยทําประกาศ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา (2.8-1.001)
และมี ป ระกาศ เรื่ อง การแตงเครื่ องแบบนั กศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีร ะเบีย บวินัย ในการแตงเครื่องแบบ
นักศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะ (2.8-1.002)
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2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไป
ยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน
คณะฯ มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง โดยมีเว็บไซดประชาสัมพันธ
ประกาศ เรื่ อง กํ า หนดพฤติ กรรมด า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม สําหรับ นั กศึกษา และประชาสัมพัน ธการแต ง
เครื่องแบบนักศึกษา (2.8-2.001) มีภาพถายการประชาสัมพันธ การแตงเครื่องแบบนักศึกษาและโปสเตอรติด
ประกาศ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา (2.8-2.002) มีประกาศเสียงตาม
สาย เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา และเรื่อง การแตงเครื่องแบบนักศึกษา
(2.8-3.003)
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
คือ โครงการอบรมคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมนั กศึกษาใหม “เจโตวิ มุติเพื่อพั ฒ นาเยาวชนคนรุน ใหม” (23
มิถุนายน 2556) (2.8-3.001) และโครงงานกิจกรรมนักศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม (2.8-3.002)
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
คณะฯ มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 ดังนี้
1. รายงานสรุปผลโครงการตามตัวบงชี้ (2.8-4.001)
2. เลมรายงานสรุปโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม “เจโตวิมุติเพื่อพัฒนาเยาวชน
คนรุนใหม” (23 มิถุนายน 2556) (2.8-4.002)
3. เลมรายงานสรุปโครงงานกิจกรรมนักศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม (2.8-4.003)
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
คณะฯ มีนักศึกษา ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ ดังนี้ (2.8-5.001)
1. นาวสาวกานต ช นก แซ ห ลิ น นศ.ชั้น ป ที่ 4 สาขาวิช าวิ ศวกรรมอุต สาหการ ได รั บ รางวั ล พร อ ม
ประกาศเกียรติคุณเยาวชนคุณภาพแหงป 2013 จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กทม.
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2. นางสาวชนิดาภา สงวนพวก นักศึกษาระดับปริญญาโท ไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ
เรื่อง นักศึกษาที่มีคุณงามความดีดานคุณธรรม จริยธรรมและสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” จาก
งาน NIDA Open House 2013
หมายเหตุ :
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับสวนงานวิชาการ หรือ
สถาบัน ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการ
คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกร
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
2.8-1.001
2.8-1.002
เกณฑขอ 2
2.8-2.001
2.8-2.002
2.8-2.003
เกณฑขอ 3
2.8-3.001
2.8-3.002
เกณฑขอ 4
2.8-4.001
2.8-4.002
2.8-4.003

ประกาศคณะ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
ประกาศคณะ เรื่อง การแตงเครื่องแบบนักศึกษา
เว็บไซดคณะประชาสัมพันธ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
นักศึกษา และประชาสัมพันธการแตงเครื่องแบบนักศึกษา
ภาพถายการประชาสัมพันธการแตงเครื่องแบบนักศึกษา และโปสเตอรติดประกาศ เรื่อง
เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
ประกาศเสียงตามสาย เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
และประชาสัมพันธการแตงเครื่องแบบนักศึกษา
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม “เจโตวิมุติเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุน
ใหม” (23 มิถุนายน 2556)
โครงงานกิจกรรมนักศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม
รายงานสรุปผลโครงการตามตัวบงชี้
เลมรายงานสรุปโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม “เจโตวิมุติเพื่อพัฒนา
เยาวชนคนรุนใหม” (23 มิถุนายน 2556)
เลมรายงานสรุปโครงงานกิจกรรมนักศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม
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เกณฑขอ 5
2.8-5.001

รายชื่อนักศึกษา ที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1. นาวสาวกานตชนก แซหลิน นศ.ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดรับ
รางวั ล พร อ มประเกี ย รติ คุณ เยาวชนคุ ณภาพแห ง ป 2013 จั ด โดยมู ล นิ ธิ ส ภา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ
ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กทม.
2. นางสาวชนิดาภา สงวนพวก นักศึกษาระดับปริญญาโท ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดเรียงความ เรื่อง นักศึกษาที่มีคุณงามความดีดานคุณธรรม จริยธรรมและ
สงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” จากงาน NIDA Open House 2013
3. นายพัทธพล เรืองเดชวรชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ไดรับรางวัลเยาวชนคนเกง รุนที่ 6 ประจําป 2556 ในโครงการดวยรักและหวงใย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแกรนดเมอรเคียว กทม.
4. นาย บร รณ วิ ช ญ ติ ย ะว งศ นั กศึ กษ าร ะดั บ ปริ ญญ าต รี ส า ขา วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ไดรับพระราชทานรางวังกลุมเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
ประจํ า ป 2556 จากพระเจ าวรวงศ เ ธอ พระองคเ จา ศรีรั ศมิ์ พระวรชายาฯ
ณ อาคารกีฬาเวศม 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน (ดินแดง)
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ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
คําอธิบาย : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
เกณฑการใหคะแนน : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 98
: .......4.9.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 95
: .......4.75.......คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 89.96 : .......4.5.....….คะแนน
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

 ไมบรรลุเปาหมาย

x 100

หมายเหตุ
ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวผูที่
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ
70) และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําโดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ ําเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจการไดงานทํา
คน
ทั้งหมด
คน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
คน
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขา
คน
ศึกษาหรือมีกิจการ รายไดของตนเองอยูแลว
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
คน
7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท/เกณฑทหาร
คน
8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บาท
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจการไดงานทํา
คน
ทั้งหมด (โดยไมนับรวมขอ 5. – 7.)
10. รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
รอยละ
1 ป (ขอ 3. บวกขอ 4. หารดวยขอ 9. คูณดวย 100)
11. คะแนนที่ได (ขอ 10. คูณดวย 5 หารดวย 100)
คะแนน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
1004
1116

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
1,308
1,223
961
43
21
82
4
23,621.71
1,116
89.96
4.5

x 100 = 89.96

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.1
สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ.)
คําอธิบาย : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd. หรือ
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเปน
คุณลั กษณะบั ณฑิ ตที่พึงประสงค ตามที่ส ถาบัน กําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด านความรู 3)ด านทักษะทางปญ ญา 4)ดานทักษะความสัมพัน ธร ะหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใชตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือ
องคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตอง
ทําการประเมินครบทุกดาน
เกณฑการใหคะแนน : ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
คะแนนเฉลี่ย 4.03 : ....4.03......คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
คะแนนเฉลี่ย 4.00 : ....4.00......คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ย 3.87 : ....3.87......คะแนน

 ไมบรรลุเปาหมาย

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล
2. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานด า นการผลิ ต จากระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับปริญญาโท
1.3 ระดับปริญญาเอก
1.4 รวมทุกระดับ
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
2.4 รวมทุกระดับ
3. คะแนนเฉลีย่ ที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
3.1 ระดับปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาโท
3.3 ระดับปริญญาเอก
3.4 รวมทุกระดับ
หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556

คน
คน
คน
คน

1,308
178
30
1,516

คน (รอยละ)
คน (รอยละ)
คน (รอยละ)
คน (รอยละ)

304
37
7
348

คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

3.82
4.23
4.05
3.87

ปการศึกษา 2556 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1,345.93
348

= 3.87

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.2
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555
และจํานวนแบบสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคฯ
รุนปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
คําอธิบาย : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพหรือเผยแพรเปนสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงบความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ
การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธที่ตีพิมพ
หรือศิลปนิพนธที่เผยแพร โดยผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไมสามารถนับเปนผลงานของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 3.65 : ....0.73 .....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 10
: ....2……......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 6.31 : ....1.11 .....….คะแนน

 ไมบรรลุเปาหมาย

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

x 100

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
0.75
มี ก ารตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
(proceeding) มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนและตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมได
อยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอม
ชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่หนวยงานหรือ
องคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการ
เผยแพรผลงานแตละชิ้น
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.3
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ปปฎิทิน 2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธและสารนิพนธของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
(ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการเผยแพรสสู าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง
2.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings)
2.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร
(ตามปปฏิทิน)
3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด

คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง

คน

0.25

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2556
99

เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)

4
(2)
2
(1.5)

1.00

เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)

2
(2)

0.125

เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวงน้ําหนัก)
ผลรวมถวง
น้ําหนัก

0

0.50
0.75

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.25

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ
3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

0.50

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1.00

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ (ขอ 2.1-2.4) หรือ
เผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5)
5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ 4.
หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย 25)

หนวยวัด

0.75

0

0
0
0
0
5.5

รอยละ

5.55

คะแนน

1.11
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ตัวบงชี้ที่ 4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
คําอธิบาย : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ไมสามารถนับเปนผลงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
เกณฑการใหคะแนน : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 17.5 : ....1.75......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 20
: ....2……......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 19.12 : ....1.91 .....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร ของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

x 100

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago JournalRank:www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล สากล ISI หรื อ
Scopus
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนและตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมได
อยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษา หรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ
ชื่อวิทยานิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของ
บทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล Scopus หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ
3. ผลงานสรางสรรคของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการเผยแพร (ตามปปฏิทิน)
3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด

คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง

หนวยวัด
คน

0.25

0.50

เรื่อง

ผลการดําเนินงาน
(ปการศึกษา)
2556
17

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

9
(2.25)

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.75

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

1.00

เรื่อง

1

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.125

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.25

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ
3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

0.50

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.75

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1.00

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ขอ 2.1-2.4) หรือ
เผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5)

ผลรวมถวงน้ําหนัก

3.25
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ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้
5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ 4. หารดวย ขอ
1. คูณดวย 100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย 50)

คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง

รอยละ

ผลการดําเนินงาน
(ปการศึกษา)
2556
19.12

คะแนน

1.91

หนวยวัด

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.4
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ปปฏิทิน 2556
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ตัวบงชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
คําอธิบาย : คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ความสํ า เร็ จ ของสถาบั น ในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย เพื่ อ ให อ าจารย ติ ด ตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารย
พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
คาดัชนีคุณภาพ 5.23 : .....4.36..….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
คาดัชนีคุณภาพ 5.00 : .....4.17.....คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 คาดัชนีคุณภาพ 5.36 : .....4.47.....คะแนน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารย เปน 6 เทากับ 5 คะแนน
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

เกณฑการพิจารณา : กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
0
2
ผูชวยศาสตราจารย
1
3
รองศาสตราจารย
3
5
ศาสตราจารย
6
8

ปริญญาเอก
5
6
8
10

วิธีการคํานวณ : คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
จํ า นวนและรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า ทั้ ง หมดในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา โดยนั บ อาจารย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และ
ที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. ตําแหนงทางวิชาการ - วุฒิการศึกษา
2.1 อาจารย - ปริญญาตรี

คาน้ําหนัก
(ตอคน)

หนวยนับ
คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
307.5

คน

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

คน

2

2.2 อาจารย - ปริญญาโท

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

คน

5

2.3 อาจารย - ปริญญาเอก

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.4 ผูชวยศาสตราจารย - ปริญญาตรี

คน

1

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.5 ผูชวยศาสตราจารย - ปริญญาโท

คน

3

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.6 ผูชวยศาสตราจารย - ปริญญาเอก

คน

6

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.7 รองศาสตราจารย - ปริญญาตรี

คน

3

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.8 รองศาสตราจารย - ปริญญาโท

คน

5

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.9 รองศาสตราจารย - ปริญญาเอก

คน

8

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.10 ศาสตราจารย - ปริญญาตรี

คน

6

1
(0)
41.5
(83)
65
(325)
3
(3)
27
(81)
66
(396)
1
(3)
26
(130)
71
(568)
-

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.11 ศาสตราจารย - ปริญญาโท

คน

8

-

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.12 ศาสตราจารย - ปริญญาเอก

คน

10

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

6. ผลรวมถวงน้ําหนัก (เปนรายคน)
(ขอ 2.1 – 2.12)
7. คาดัชนีคุณภาพอาจารย
(ขอ 6. หารดวย ขอ 1.)
8. คะแนนที่ได
(ผลในขอ 7. คูณดวย 5 หารดวย 6)

ผลรวม
ถวงน้ําหนัก

5.36
คะแนน

คาดัชนีคุณภาพอาจารย

1,649
307.5

6
(60)
1,649

= 5.36
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4.47

องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………7……ขอ : ...........5....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………7……ขอ : ...........5....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………7……ขอ : ...........5....….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2
3

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา

4
5
6
7

การดําเนินการ
มี
ไมมี








เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อทําหนาที่พี่เลี้ยงนักศึกษา ใหคําปรึกษา ดูแล และชวยแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางใกลชิด
และทันตอสถานการณ (3.1-1.001) มีการแตงตั้งที่ปรึกษาองคกรนักศึกษา เพื่อดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมของ
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นักศึกษาและใหคําปรึกษาดานการจัดกิจกรรม (3.1-1.002) มีเจาหนาที่งานกิจการนักศึกษา คอยใหคําปรึกษา
และคําแนะนําการใชชีวิตแกนักศึกษา รวมทั้งเรื่องการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในเบื้องตน รวมทั้งมีตูรับใบคํา
รองตาง ๆ ของนักศึกษาดวย (3.1-1.003) มีการจัดโครงการ Activity Day โดยมีการเชิญบุคคลภายนอกที่มี
ชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาใหความรูแกนักศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. (3.11.004) และมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานอาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูประกอบการ (3.1-1.005)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาในหลากหลายดานไวที่หนาเว็บไซด
ของคณะฯ (3.1-2.001) มีบอรดประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบ เชน เรื่องการขอทุน การ
สมัครงาน การประชุมวิชาการตาง ๆ ประกาศและขอบังคับตาง ๆ ของคณะ และของสถาบัน (3.1-2.002)
มีการประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบโดยทั่วถึงกัน (3.1-2.003) มีการ
แจงขอมูลขาวสารหรือแสดงขอคิดเห็นตาง ๆ ผานทางเฟสบุคของคณะดวย (3.1-2.004) รวมทั้งมีเว็บไซดของ
สํานักทะเบียนและประมวลผลแจงขาวสารดานการลงทะเบียนเรียน และขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (3.1-2.005)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
คณะฯ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
โดยในระดับบัณฑิตศึกษา มีการบรรจุรายวิชาสัมมนาไวในหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ (3.1-3.001) และยังมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสงบทความทางวิชาการไปยังการ
ประชุมวิชาการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การประชุมวิชาการของสาขาวิชา และการจั ด
ประชุมวิชาการของทางคณะ (3.1-3.002) ทั้งนี้ สาขาวิชา ยังมีการจัดอบรมหรือจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ
ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดรับฟงประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยตรงกับผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของดวย (3.1-3.003) และ สาขาวิชาไดมี
การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาวิชาชีพแกนักศึกษา (3.1-3.004) รวมทั้ง งานกิจการ
นั กศึ กษาของคณะ ได มีการส งนั ก ศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีไปฝกงาน ณ สถานประกอบการตา ง ๆ เพื่อฝ ก
ประสบการณการทํางานรวมกัน (3.1-3.005) และยังไดจัดโครงการกิจ กรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
มากมายหลายกิจกรรม เชน โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง โครงการสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ของนั กศึ กษาสหกิ จ ศึ กษา ครั้ ง ที่ 2, โครงการ เรื่ อง สถานประกอบการพบนักศึ กษาประจํา ปก ารศึ กษา
2556(3.1-3.006)
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
ทางสถาบัน มีสมาคมศิษยเกา ซึ่ งมีบุคลากรของทุกคณะรวมเปน สมาชิกสมาคมศิษยเกา และทาง
สมาคมศิษยเกาจะมีการแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยางสม่ําเสมอ (3.1-4.001)
และในสวนของคณะ ก็มีการแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยางสม่ําเสมอ โดยผาน
ทางเฟสบุกสของคณะ และเฟสบุกสของสาขาวิชา (3.1-4.002)
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมอบรม Autocad วันที่ 6-9 และ 11-12 ก.พ. 57 (3.1-5.001) และ การจัด
โครงการ/กิจกรรม CT night มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ระหวางศิษยเกา อาจารย เจาหนาที่
สาขาวิชา (วิศวกรรมโยธา) (3.1-5.002) และมีการสํารวจความตองการของศิษยเกา โดยการสัมภาษณเชิงลึก
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ (3.1-5.003) และการจัดโครงการบรรยายพิเศษโดย วิทยากร คุณนิภาพันธ พูนเสถียร
ทรัพย วันเสารที่ 25 ม.ค. 57 (3.1-5.004) และ สรุปผลความตองการของศิษยเกาและผลการประเมินโครงการ
(3.1-5.005)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะฯ มีระบบประเมินผลรวมกับสถาบัน ในการประเมินคุณภาพของระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสารของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณะมีการประเมินผลการประเมิน ดานการ
บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ไดคาคะแนน 3.75 ดานการจัดบริการ
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาไดคาคะแนน 3.69 และไดคะแนนในภาพรวมทั้ง 2 ดาน เทากับ 3.71 ซึ่ง
ผานเกณฑที่ตั้งไว (3.1-6.001)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา
คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา เชน มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่พี่เลี้ยงนักศึกษา ใหคําปรึกษา
ดูแล และชวยแกปญหาใหกับนักศึกษาทั้งในดานวิชาการ การจัดกิจกรรม และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
(3.1-1.001), มีการปรับปรุงเว็บไซดคณะ ใหมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาให
มากที่สุดและมีการจัดทําเฟสบุกสของคณะ และของสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การจัดบริการตาง ๆ ของคณะและสาขาวิชาผานทางเฟสบุกสได (3.1-4.002) รวมทั้งคณะ ไดมีการจัดโครงการ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาของ
คณะฯ ในปงบประมาณ 2555 – 2556 (3.1-1.004, 3.1-3.006)
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หมายเหตุ :
ในกรณีสวนงานวิชาการหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
3.1-1.001
คําสั่งคณะฯ ที่ 91/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่พี่เลี้ยงนักศึกษา
3.1-1.002
คําสั่งคณะฯ ที่ 156/2555 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาองคกรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร
3.1-1.002
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา)
3.1-1.002
รายชื่อนศ.ที่ขอรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ Project
3.1-1.002
ตารางเวลาเขาพบครูพี่เลี้ยง ของสาขาวิชา
3.1-1.003
เว็บไซตงานกิจการนักศึกษา
3.1-1.004
โครงการ Activity Day
3.1-1.005
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง โครงการสัมมนาและการจัดนิทรรศการของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
เกณฑขอ 2
3.1-2.001
เว็บไซดคณะ http://www.kmitl.ac.th/engineer/index.php
3.1-2.002
บอรดประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ของคณะ
3.1-2.003
การประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะ
3.1-2.004
เฟสบุคคณะ http://www.facebook.com/kmitl001
3.1-2.005
เว็บไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
เกณฑขอ 3
3.1-3.001
ตารางสอนรายวิชาสัมมนา
3.1-3.002
รายชื่อนักศึกษาเขารวมเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
3.1-3.003
สาขาวิชาจัดกิจกรรมการฝกอบรมหรือการบรรยายทางวิชาการ
3.1-3.004
สาขาวิชาพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.1-3.005
โครงการสัมมนาและการจัดนิทรรศการของนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
3.1-3.006
โครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา
เกณฑขอ 4
3.1-4.001
เว็บไซดและเฟสบุกสของสมาคมศิษยเกา
3.1-4.002
เฟสบุกสของคณะ , เว็บไซดและเฟสบุกสของสาขาวิชา
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เกณฑขอ 5
3.1-5.001
3.1-5.002
3.1-5.003
3.1-5.004
3.1-5.005
เกณฑขอ 6
3.1-6.001
3.1-6.001
เกณฑขอ 7
3.1-7.001
3.1-7.002
3.1-7.003
3.1-7.004

เอกสารการจัดการอบรม Autocad วันที่ 6-9 และ 11-12 ก.พ. 57
ภาพถายสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม CT night มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหวางศิษยเกา อาจารย เจาหนาที่สาขาวิชา (วิศวกรรมโยธา)
สรุปผลการสํารวจความตองการของศิษยเกา โดยการสัมภาษณเชิงลึก เปนขอมูลเชิง
คุณภาพ
สรุปรายงานผลการจัดโครงการบรรยายพิเศษโดย วิทยากร คุณนิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย
วันเสารที่ 25 ม.ค. 57
สรุปผลความตองการของศิษยเกาและผลการประเมินโครงการ
ตารางสรุปผล ระบบกลไกการใหคําปรึกษาและขอมูลขาวสาร (สถาบันฯ)
ตารางสรุปผล ระบบกลไกการใหคําปรึกษาและขอมูลขาวสาร (คณะวิศวกรรมศาสตร)
ใชหลักฐานเดียวกับขอ 3.1-1.001 คําสั่งคณะฯ ที่ 91/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ทําหนาที่พี่เลี้ยงนักศึกษา
ใชหลักฐานเดียวกับขอ 3.1-4.002 เฟสบุกสของคณะ , เว็บไซดและเฟสบุกสของสาขาวิชา
ใชหลักฐานเดียวกับขอ 3.1-1.004 โครงการ Activity Day
ใชหลักฐานเดียวกับขอ 3.1-3.006 แผนพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และเอกสารโครงการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………6……ขอ : ...........5....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………6……ขอ : ...........5....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 ………6……ขอ : ...........5....….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

สวนงานวิชาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
ดาน
มี กิ จ กรรมให ค วามรู แ ละทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก
นักศึกษา
มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

2
3

4
5
6
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 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี









เกณฑมาตรฐาน :
1. สวนงานวิชาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
งานแผนงาน คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน (3.2-1.001)
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
คณะ มีการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ณ หอประชุมใหญ สจล. วันที่ 3 มิถุนายน 2556 โดยมี ดร.อํานาจ ขาวเน เปนวิทยากร (3.2-2.001)
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ การนําหลักปฏิบัติงานตาม PDCA
(Plan คือ การวางแผน, Do คือ การลงมือทํา, Check คือ การตรวจสอบงาน, Act คือ การปรับปรุง แกไข
งานใหดีขึ้น) มาใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา (3.2-3.001)
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน
คณะฯ ไดสนับสนุนใหนักศึกษา เขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพกับสถาบันในการจัดกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน (3.2-4.001) และในสวน
ของคณะ ก็ไดมีการลงนามความรวมมือเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีภารกิจในการรวมดําเนินงานกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางผูบริหารและผูเกี่ยวของในการดําเนินงานประกัน
ระหว า งคณะร ว มกั น หรื อมี การร ว มดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูง านดานการประกัน คุณ ภาพ
การศึ ก ษาระหว า งนั ก ศึ ก ษาในเครื อข า ยงานประกัน หรือ ดํ าเนิ น กิ จ กรรมรว มกัน เพื่ อผลักดั น งานใหเ ขา สู
ประชาคมอาเซียน (3.2-4.002 – 3.2-4.003)
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5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.25.001) โดยการประเมินผลจากการทํากิจกรรม เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการทํากิจกรรม
ตางๆ ในครั้งตอไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการดําเนินการโดย นักศึกษาไดจัดทําเลมโครงงานกิจกรรม เพื่อนําเอาขอเสนอแนะในการทํา
กิจกรรมมาเปนแนวทางในการทํากิจกรรมที่ดีในครั้งตอไป (3.2-6.001)
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
3.1-1.001
ใชหลักฐานเดียวกับขอ 3.1-3.006 แผนพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และเอกสารโครงการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
เกณฑขอ 2
3.2-2.001
เอกสารการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ณ หอประชุมใหญ สจล. วันที่ 3 มิถุนายน 2556
เกณฑขอ 3
3.2-3.001
กิจกรรมที่นําเอาความรูดานการประกันคุณภาพมาใชในการทํากิจกรรมตางๆของนักศึกษา
(กิจกรรมสงเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค)
- โครงการ I BOT Camp 6
- โครงการ วิชาการสัมพันธจุดประกาย ครั้งที่ 12
(กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ)
- โครงการ ฟุตซอลประเพณี
(กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม)
- โครงการ ปลูกปาชายเลน
(กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
- โครงการ สายใยวิศวกรรม 52
(กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)
- โครงการ 3K Music Festival # 11
- โครงการ ถายภาพเหตุการณในคณะ
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เกณฑขอ 4
3.2-4.001
3.2-4.002

3.2-4.003

เกณฑขอ 5
3.2-5.001
เกณฑขอ 6
3.2-6.001

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
และรายชื่อนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบัน
บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สจล. กับคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สจล. กับ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ
ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- ผลประเมินโครงการ I BOT Camp 6 และขอเสนอแนะที่ควรวางแผนและปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรมครั้งตอไป
- ผลประเมินโครงการ วิชาการสัมพันธจุดประกาย ครั้งที่ 12 และขอเสนอแนะที่
ควรวางแผนและปฏิบัติในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
- ผลประเมินโครงการ ฟุตซอลประเพณี และขอเสนอแนะที่ควรวางแผนและปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
- ผลประเมินโครงการ ปลูกปาชายเลน และขอเสนอแนะที่ควรวางแผนและปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
- ผลประเมินโครงการ สายใยวิศวกรรม 52และขอเสนอแนะที่ควรวางแผนและ
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
- ผลประเมินโครงการ 3K Music Festival # 11 และขอเสนอแนะที่ควรวางแผน
และปฏิบัติในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
- ผลประเมินโครงการ ถายภาพเหตุการณในคณะ และขอเสนอแนะที่ควรวางแผน
และปฏิบัติในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………7………ขอ : ..........5.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………7………ขอ : ..........5.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………7………ขอ : ..........5.....….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานการวิจัยของสวนงานวิชาการ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระบบรั ก ษา ความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการวิจัย

2
3
4
5
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การดําเนินการ
มี
ไมมี







6
7

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ
จั ดแสดงงานสร า งสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคัน ตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวน
ทุกประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสวนงานวิชาการ




เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสวน
งานวิชาการ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีการวางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัดทํา ขั้นตอนกระบวนการ
ทํางาน และคูมือการบริหารงานวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ (4.1-1.001)
1.2 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มี ก ารกํ า หนดนโยบายด า นการวิ จั ย ของคณะเพื่ อ เป น แนวทางในการ
ดําเนินงาน (4.1-1.002)
1.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได (4.1-1.003)
1.4 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน (4.1-1.004)
1.5 มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองและกําหนดคาตอบแทนในการสนับสนุนการตีพิมพ
บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (4.1-1.005)
1.6 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย (4.1-1.006)
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 นายเอกรัฐ พนิกรณ นักศึกษาระดับป.โทสาขาวิชาวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ มีสวนรวมไป
เสนอผลงานทางวิชาการ EPPM2013และนายอาณัติ จันทรเต็มดวง นักศึกษาระดับป.เอกสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา มีสวนรวมไปเสนอผลงานทางวิชา EPPM2013 (4.1-2.001) (4.1-2.002)
2.2 ใหนักศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟารวมทําโครงการวิจัยหรือโครงงานวิจัยกับ
อาจารย เรื่อง การตามรอยกําลังไฟฟาสูงสุดสําหรับเซลแสงอาทิตยดวยการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟาขา
ออก นักศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสารสนเทศรวมทําโครงการวิจัยหรือโครงงานวิจัยกับอาจารย เรื่อง
Identity Checking System by Visible Ligth นักศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมรวมทํา
โครงการวิจัยหรือโครงงานวิจัยกับอาจารย เรื่อง ระบบติดตามขบวนรถไฟและแกไขความผิดพลาดตําแหนงดวย
อุปกรณสมาทโฟน (4.1-2.003) (4.1-2.004) (4.1-2.005)
2.4 ให นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เข า ฟ ง การบรรยายงานวิจัย ของอาจารยห รือ ของศาสตราจารย รับ เชิ ญ
(visiting professor) (4.1-2.006)
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2.5 มี ก ารนํ า งานวิ จั ย มาเป น ส ว นหนึ่ง ของการเรี ย นการสอนรายวิช า 01246401 วิช า โครงการ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) วิชา 01316126 วิชา กายวิภาคศาสตรของ
มนุษย และสรีระวิทยาสําหรับนักวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย) วิชา 01017704
Radio Wave Propagation (หลักสูตร วิศวกรรมโทรคมนาคม) และ วิชา 01097203 การบริหารโครงการ
(หลักสูตร วศ.ม. กอสรางและการจัดการ) งานวิจัยชื่อ “Factors for construction-project selection: a
view from contractors”ของ รศ.ดร.จักรพงษ พงษเพ็ง (4.1-2.007) (4.1-2.008) (4.1-2.009) (4.1-2.010)
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
3.1 มีการพัฒนาองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและใหความรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานและนักวิจัย (4.1-3.001) (4.1-3.002) (4.1-3.003)
3.2 มีประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนพัฒนานักวิจัย (4.1-3.004)
3.3 มีประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนพัฒนานักวิจัยใหม (4.1-3.005)
3.4 มีเอกสารขออนุมัติเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย (4.1-3.006)
3.5 อ.ณัฐกานต พุทธรักษ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไดรับทุนพัฒนานักวิจัยใหม (4.1-3.007)
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.1 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยจากเงินรายไดของคณะ เพื่อจัดสรรเงินรายได
ของคณะเปนทุนการวิจัย (4.1-4.001)
4.2 มีการจัดสรรทุนโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ป 2555 (4.1-4.002)
4.3 มีการสรรหาโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก (4.1-4.003)
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษา ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
5.1 รายชื่อหองปฏิบัติงานวิจัยสาขาตางๆและระเบียบขอบังคับการใชหองปฏิบัติงานวิจัย (4.1-5.001)
5.2 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ดังนี้
5.2.1 เวปไซดสํานักหอสมุดกลาง
5.2.2 เวปไซดสวนบริหารงานวิจัย
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5.2.3 เวปไซดวิศวสารลาดกระบัง
5.2.4 เวปไซดงานบริการการเรียนการสอน (4.1-5.002)
5.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย (4.1-5.003)
5.4 สาขาวิศวกรรมโยธามีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TSIM International Conference on
Mechanical Engineering Day เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาไดนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจัดโครงการ Project Day เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาได
นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (4.1-5.004) (4.1-5.005) (4.1-5.006)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
6.1 มีการติดตามการใชเงินโดยสงหนังสือรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยพรอมแบบรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัย (4.1-6.001) (4.1-6.002)
6.2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง
คาตอบแทนผู ป ระเมิ น โครงการและแบบประเมินโครงการวิจัย ที่ไดรับ การสนับ สนุน จากเงิน รายไดคณะฯ
ประจําป 2556 (4.1-6.003) (4.1-6.004)
6.3 มีแบบฟอรมเลมผลงานวิจัยเสร็จตามเวลาที่กําหนดและไดรับการตีพิมพ (4.1-6.005)
6.3 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนและเอกสารแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหองสมุด (4.1-6.006)
6.4 สรุปผลประเมินโครงการ Project Day (4.1-6.007)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสวนงาน
วิชาการ.
7.1 มี ก ารวางแนวทางในการขอรั บ การสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย งบประมาณเงิ น รายได ป ระจํ า ป
งบประมาณ 2557 (4.1-7.001)
7.2 มีรายงานการประชุมสรุปผลประเมินพรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการนําผลการประเมินไป
ใช ป รั บ ปรุ งในด า น 1.ขยายระยะเวลาทํ า วิ จัย 2.แบบการปรับ ปรุงเกี่ย วกับ การขยายเวลา และสรุป การ
สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน 2557 (4.1-7.002)
7.3 ไดผลสรุปโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 คือ สรุปผลประเมิน
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงดานปรับลดงบประมาณ (4.1-7.003)
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รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.001
ขั้นตอนกระบวนการและคูมือการบริหารงานวิจัย
4.1-1.002
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร สจล. เรื่องนโยบายดานการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร
(ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2554)
4.1-1.003
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 264/2554 วันที่ 27 มิถุนายน 2554 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได
4.1-1.004
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 298/2554 วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน
4.1-1.005
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 449/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองและ
กําหนดคาตอบแทนในการสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการเสนอบทความ
ในการประชุมวิชาการ
4.1-1.006
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4.1-2.001
นายเอกรัฐ พนิกรณ นักศึกษาระดับป.โทสาขาวิชาวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ มีสวน
รวมไปเสนอผลงานทางวิชาการ EPPM2013
4.1-2.002
นายอาณัติ จันทรเต็มดวง นักศึกษาระดับป.เอกสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีสวนรวมไปเสนอ
ผลงานทางวิชา EPPM2013
4.1-2.003
นายฐิตินันท กันคํา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟารหัสนักศึกษา
53010408 รวมทําโครงการวิจัยหรือโครงงานวิจัยหัวขอ การตามรอยกําลังไฟฟาสูงสุด
สําหรับเซลแสงอาทิตยดวยการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟาขาออก
4.1-2.004
นายธนาวิท อนุวงศพินิตย และ จิรัทวุฒ ดํารง นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศ รวมทําโครงการวิจัยหรือโครงงานวิจัยหัวขอ Identity Checking
System by Visible Ligth
4.1-2.005
นายอานันต เจริญรัตน และนายอิดริค แกวคํา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
โทรคมนาคม รวมทําโครงการวิจัยหรือโครงงานวิจัยหัวขอ ระบบติดตามขบวนรถไฟและ
แกไขความผิดพลาดตําแหนงดวยอุปกรณสมาทโฟน
4.1-2.006
คณะวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิชา สจล. จัดบรรยายงานวิจัยของอาจารยหรือของ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
4.1-2.007
สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม มีการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา
01246401 วิชา โครงการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)
4.1-2.008

รายวิชา 01316126 วิชา กายวิภาคศาสตรของมนุษย และสรีระวิทยาสําหรับนักวิศวกรรม
ชีวการแพทย (หลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย) และ รายวิชา 01316208 เครี่องมือวัด
และการวัด (หลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย)
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4.1-2.009
4.1-2.010

4.1-3.001
4.1-3.002
4.1-3.003
4.1-3.004
4.1-3.005
4.1-3.006
4.1-3.007
4.1-4.001
4.1-4.002
4.1-4.003
4.1-5.001
4.1-5.002

4.1-5.003
4.1-4.004
4.1-5.005

4.1-5.006
4.1-6.001
4.1-6.002

สาขาวิชาโทรคมนาคมมีการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน รายวิชา
01017704 Radio Wave Propagation (หลักสูตร วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วิชา 01097203 การบริหารโครงการ (หลักสูตร วศ.ม. กอสรางและการจัดการ) งานวิจัย
ชื่อ “Factors for construction-project selection: a view from contractors”ของ
รศ.ดร.จักรพงษ พงษเพ็ง
เอกสารการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
เอกสารการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานและนักวิจัย
แบบประเมินโครงการและผลสรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนพัฒนานักวิจัย
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนพัฒนานักวิจัยใหม
เอกสารขออนุมัติเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจัย
สัญญารับทุนพัฒนานักวิจัยใหม
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยจากเงินรายไดและแบบสรุปโครงการวิจัยงบประมาณ
เงินรายไดประจําป 2556
แบบสรุปโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผนดิน ป 2556
รายชื่อโครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก ป 2556
รายชื่อหองปฏิบัติงานวิจัยสาขาตางๆ และระเบียบขอบังคับการใชหองปฏิบัติงานวิจัย
1.เว็บไซดสํานักหอสมุดกลาง http://www.lib.kmitl.ac.th
2.เว็บไซดสวนบริหารงานวิจัย http://www.kmitl.ac.th/research/
3.เว็บไซดวิศวสารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th/lej/
4.เว็บไซดงานบริการการเรียนกาสอน http://www.kmitl.ac.th/eso/Home.php
5.เว็บไซด research วิศวลาดกระบัง http://www.eng-en.kmitl.ac.th/research.html
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย
หนังสือตอบรับการเชิญอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TSIM International
Conference on Mechanical Engineering Day เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษา
ไดนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจัดโครงการ Project Day เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษา
ไดนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
หนังสือรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย
แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัย
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4.1-6.003
4.1-6.004
4.1-6.005
4.1-6.006
4.1-6.007
4.1-7.001
4.1-7.002

4.1-7.003

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง คาตอบแทนผูประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากเงินรายไดคณะฯประจําป 2556
มีแบบฟอรมเลมผลงานวิจัยเสร็จตามเวลาที่กําหนดและไดรับการตีพิมพ
สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนและเอกสารแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหองสมุด
สรุปผลประเมินโครงการ Project Day
แนวทางในการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
2557
รายงานการประชุมสรุปผลประเมินพรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงในดาน 1.ขยายระยะเวลาทําวิจัย 2.แบบการปรับปรุงเกี่ยวกับการ
ขยายเวลา และสรุปการสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน 2557
ไดผลสรุปโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 คือ สรุปผล
ประเมินพรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงดานปรับ
ลดงบประมาณ
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………6………ขอ : ..........5.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………6………ขอ : ..........5.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………6………ขอ : ..........5.....….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

2

3
4
5
6

การดําเนินการ
มี
ไมมี









รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 107

เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1 มีระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (4.2-1.001)
1.2 การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ เปนไปตามระเบียบสถาบัน วาดวยการจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสาร
และการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2548 (4.2-1.002)
1.3 ประกาศคณะกรรมการกองทุ น วิ จั ย สถาบั น เรื่ อ งค า ตอบแทนการตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (4.2-1.003)
1.4 คณะมีการจัดสรรงบพัฒ นาบุคลากรเพื่อสนับสนุนอาจารยและนักวิจัยในการเดิน ทางเขารว ม
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย (4.2-1.004)
1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TSIM International Conference
on Mechanical Engineering Day เพื่อเปนเวทีใหอาจารยและนักวิจัยไดเผยแพรผลงานวิจัย (4.2-1.005)
1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจัดโครงการ Project Day เพื่อเปนเวทีใหอาจารย นักวิจัยและนักศึกษา
ไดเผยแพรผลงานวิจัย (4.2-1.006)
1.7 มีการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (Dspace) (4.2-1.007)
1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเขารวมประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติเพื่อเปนเวทีใหอาจารยและ
นักวิจัยไดเผยแพรผลงานวิจัย (4.2-1.008)
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (4.2-2.001)
2.2 มีการนําเสนอและคัดสรรงานวิจัยชิ้นงานเดนของแตละสาขาตามโครงการวิจัยเงินรายไดประจําป
งบประมาณ 2556 ที่เห็นสมควรเปนชิ้นงานเดนของสาขาวิชา (4.2-2.002)
2.3 มีสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดคัดสรรชิ้นงานเดนจากทางสาขาวิชา
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได โดยการถายทําเปน VDO ของงานวิจัย(ชิ้นงาน vdo) (4.2-2.003)
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3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ
3.1 นํา VDO งานวิจัยที่ไดจากขอที่ 2 ไปเผยแพรตอชุมชนและสาธารณะชนตอไปโดยการลงในเว็บ
คณะ และเว็บ youtube (http://www.kmitl.ac.th/engineer/) (4.2-3.001)
3.2 มีการจัดทําวิศวสารลาดกระบังปละ 4 เลม เพื่อเผยแพรผลงานของอาจารย
และนักวิจัย (4.2-3.002)
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน
4.1 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน (4.2-4.001) (4.2-4.002) (4.2-4.003) (4.2-4.004)
(4.2-4.005) (4.2-4.006) (4.2-4.007)
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
5.1 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
(4.2-5.001) (4.2-5.002)
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
6.1 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยสถาบัน (4.2-6.001) (4.2-6.002)
6.2 มีการยื่นขอรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญา 8 เรื่อง (4.2-6.003)
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2-1.001 ระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2-1.002 ระเบียบสถาบัน วาดวยการจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการเสนอ
บทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2548
4.2-1.003 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบัน เรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
4.2-1.004 มีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนอาจารยและนักวิจัยในการเดินทางเขารวมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
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4.2-1.005

4.2-1.006
4.2-1.007
4.2-1.008
4.2-2.001
4.2-2.002
4.2-2.003
4.2-3.001
4.2-3.002
4.2-4.001
4.2-4.002

4.2-4.003
4.2-4.004
4.2-4.005
4.2-4.006
4.2-4.007

4.2-5.001

สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลได จั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ TSIM
International
Conference on Mechanical Engineering Day เพื่อเปนเวทีใหอาจารยและนักวิจัยได
เผยแพรผลงานวิจัย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจัดโครงการ Project Day เพื่อเปนเวทีใหอาจารย นักวิจัยและ
นักศึกษาไดเผยแพรผลงานวิจัย
http://161.246.35.47/jspui/handle/235711/3884 ระบบ Dspace
เอกสารการประชุมวิชาการที่สาขาวิชาไดเขารวม
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
รายงานสรุปผลการนําเสนอ รวบรวม คัดสรรงานวิจัยป 2556 ที่เห็นสมควรเปนชิ้นงานเดนของ
สาขาวิชา
VDO งานวิจัยของแตละสาขาวิชา (ชิ้นงาน dvd)
VDO งานวิจัยที่ลงในเวปไซนของคณะและเวปไซน youtube.com
(http://www.kmitl.ac.th/engineer/)
วิศวสารลาดกระบังปละ 4 เลม
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอก
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง A Study of low
touchdown improvement in perpendicular drives จากบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย)
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง การใชโอโซนในการ Treat น้ํา
ใน Cooling Tower จากบริษัทอินดัสเตรียลแกส จํากัด
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง เครื่องผลิตกาซโอโซน จาก
บริษัทยูนิเวอรแซล ยูทิลิตี้ส จํากัด
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง เครื่องผลิตกาซโอโซน จาก
บริษัท พี.เอช.ซี เทรดดิ้งแอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง On the fly vision system
for OCR process จากบริษัทซีเกท (เทคโนโลยี) ประเทศไทย จํากัด
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง High performance
feedback control system for servo in XULS machine จากบริษัทซีเกท (เทคโนโลยี)
ประเทศไทย จํากัด
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันเรื่องการบริหารและจัดสรรผลประโยชนจากงาน
อันเปนทรัพยสินทางปญญา
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4.2-5.002
4.2-6.001
4.2-6.002
4.2-6.003

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย การจัดสรร
ผลประโยชนจากงานอันเปนทรัพยสินทางปญญา
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่อง เงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่อง เงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐคิดคน หรือผลงานสรางสรรคระดับระดับชาติและนานาชาติ
การจดคุมครองในทรัพยสินทางปญญาและยื่นขอรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญา 8
เรื่อง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 111

ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.)
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน คะแนน
ระหวาง 0 – 5
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
…190,198.89.…บาท : ........5....คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
…180,000.........บาท : .........5....คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 …240,744.55….บาท : .........5....คะแนน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
= 74,991,927
311.5

= 240,744.55
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2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได
=
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 240,744.55 x 5
180,000

x

5

= 6.68

สรุปคะแนนที่ไดในระดับสวนงานวิชาการและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับสวนงานวิชาการ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสวนงานวิชาการ
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสวนงานวิชาการในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวน
เงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไมมีหลักฐาน ให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1.001
จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2556
4.3-1.002
ตารางสรุปโครงการวิจัยเงินงบประมาณ
4.3-1.003
ตารางสรุปโครงการวิจัยเงินรายได
4.3-1.004
ตารางสรุปโครงการวิจัยเงินภายนอก
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ตัวบงชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
คําอธิบาย : การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมี การเผยแพร อ ย า งกว า งขวางจากการเปรีย บเทีย บจํานวนบทความวิจั ย ที่ตี พิม พและจํา นวนผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10
การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด
คะแนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 24.919 : .........5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 25.00 : .........5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 56.32 : .........5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปปฏิทิน (1 ม.ค.56 – 31 ธ.ค.56)

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
0.75
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago JournalRank:www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล สากล ISI หรื อ
Scopus
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนและตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมได
อยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ
ปที่ตีพิมพ ชือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจํา
และนั กวิ จั ยประจํ า ทั้งที่ ป ฏิ บั ติงานจริ งและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนักของแตล ะ
ผลงานสรางสรรค
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพ (ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI
2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง

หนวยวัด
คน

0.25

เรื่อง
(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.50

เรื่อง
(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.75

เรื่อง

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2555
320.5

218
(54.5)

4
(2)
0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00
มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล Scopus หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ
3. ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจําทั้งหมดที่ไดรับการเผยแพร (ตามปปฏิทิน)
3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125

เรื่อง

124

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.25

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ
3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

0.50

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.75

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1.00

เรื่อง
(ผลรวมถวงน้ําหนัก)
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0

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพ (ขอ
2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5)
5. รอยละของผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ
4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย 20)

ผลรวมถวงน้ําหนัก

180.5

รอยละ

56.32

คะแนน

5

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.5
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ปปฏิทิน 2556
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ตัวบงชี้ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)
คําอธิบาย : การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เกณฑการใหคะแนน : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ….27.10... : .........5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ….25…….. : .........5..........คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ….24.96… : ..........5......….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต อ พร อ มชื่ อเจ า ของผลงาน ป ที่ ง านวิ จั ย หรื อ งานสรา งสรรค ดํ าเนิ น การเสร็ จ ปที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน ชื่ อ
หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เปนผลมา
จากงานวิจัยนโยบายไปใช
- ขอมู ลที่แสดงผลดี ที่เ กิดขึ้ นอย างเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช
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2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด โดย
นับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
(ปการศึกษา)
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน (ตามปการศึกษา)
2.1 จํานวนงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจําที่นําไปใชประโยชน
2.2 จํานวนงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชน
2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2)
3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน (ขอ 2.3.
หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
4. คะแนนที่ได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 20)

คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
320.5

เรื่อง

80

เรื่อง

0

เรื่อง
รอยละ

80
24.96

คะแนน

5

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน
80
320.5
24.
20

X 100 = 24.96

X 5 = 6.24

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.6
จํานวนและรายชื่องานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน
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ตัวบงชี้ที่ 7 : ผลงานวิชาการทีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
คําอธิบาย : ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย
การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
เกณฑการใหคะแนน : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 3.55….... : ......1.77.….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 5….... : ......2.5....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 0.86….... : ......0.43..….คะแนน

100

 ไมบรรลุเปาหมาย

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
1.00
ตํา ราหรือหนังสื อที่ ใชในการขอผลงานทางวิช าการและผานการพิจ ารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารยประจํา โดย
นับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ป
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
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ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้

คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดย
นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ (ปการศึกษา)
2. จํานวนผลงานวิชาการของของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
(ตามปการศึกษา)
2.1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ
2.2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
2.3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
2.4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒติ รวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ
3. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรอง
คุณภาพ (ขอ 2.1-2.4)
4. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ (ขอ 3.
หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
5. คะแนนที่ได (ผลในขอ 4. คูณดวย 5 หารดวย 10)

หนวยวัด
คน

0.25

เรื่อง
(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.50

เรื่อง

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
320.5

7
(1.75)
0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

0.75

เรื่อง

0

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

1.00

เรื่อง

1

(ผลรวมถวงน้ําหนัก)

ผลรวมถวงน้ําหนัก

2.75

รอยละ

0.86

คะแนน

0.43

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
2.75
321.5

X 100 = 0.86

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.7
จํานวนและรายชื่อผลงานทางวิชาการ
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องคประกอบที่ 5
การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……5……ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……5……ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……5……ขอ

: ........5....….คะแนน
: ........5....….คะแนน
: ........5....….คะแนน

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

2
3
4
5

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555และ2556 ดานการบริการวิชาการแกสังคมและ
นโยบายการบริการวิชาการแกสังคม (5.1-1.001)
1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม (5.1-1.002)
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
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อาจารยและนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการทาง
วิชาการ โดยใชวิชาความรูที่ไดเรียนมาไปปฏิบัติจริงในการใหบริการวิชาการตาง ๆ เชน
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จัดโครงการ CE Smart Camp รุนที่ 7 รายวิชาที่บูรณาการ คือ
Introduction to LAN & WAN (5.1-2.001) (5.1-2.002)
2.2 ผศ.บุญยชนะ ภูระหงษและ ดร.อํานาจ ขาวเน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร พรอมดวยนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมการจัดการคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับโรงเรียน
รายวิชาที่บูรณาการ คือ Computer organization and architecture หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ชั้นป 1
(5.1-2.003)
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของแผนกผูปวยนอกดวยแนวคิดของการจัดการแบบลีน กรณีศึกษา โรงพยาบาทสมุทรปราการ
รายวิชาที่บูรณาการ คือ การวางแผนการผลิตและการควบคุม รหัสวิชา 01216310 (5.1-2.004) (5.1-2.005)
(5.1-2.006)
2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการจัดการเรียนการ
สอนโดย นําไปใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่บูรณาการ (5.1-2.007) (5.1-2.008) (5.1-2.009) (5.12.010)
2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยจัดโครงการวิศวฯอาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจลดการใชพลังงาน นําไปใชกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่บูรณาการ คือ วิชาเทคโนโลยีการจักดารพลังงาน Energy Management Technology รหัสวิชา
01026432 (5.1-2.011) (5.1-2.012)
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
อาจารยและนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการทางวิชาการ
โดยใชองคความรูจากงานวิจัยหรือชิ้นงานวิจัยตาง ๆ ไปปฏิบัติจริงในการใหบริการวิชาการ เชน
3.1 บุญยชนะ ภูระหงษและ ดร.อํานาจ ขาวเน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร พรอมดวยนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร จั ด โครงการอบรมการจัดการคอมพิว เตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับ โรงเรีย น
โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้ง wireless access point (5.1-3.001)
(5.1-3.002)
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย คือ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของแผนกผูปวยนอกดวยแนวคิดของการจัดการแบบลีน กรณีศึกษา
โรงพยาบาทสมุทรปราการ พรอมดวยโครงการวิจัย (5.1-3.003) (5.1-3.004)
3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการการวิจัยโดย ชื่อ
โครงการ แผนที่เสี่ยงในการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (5.1-3.005) (5.1-3.006) (5.13.007)
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3.5 สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟาการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยจัด
โครงการวิศวฯอาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจลดการใชพลังงาน มีการบูรณาการกับงานวิจัยของนักศึกษา เรื่อง
การจัดการพลังงานเพื่อใชในอาคาร (5.1-3.008) (5.1-3.009)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน คือไดนําสรุปผลการดําเนินโครงการวิศวฯอาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจลดการใช
พลังงานเพื่อไปจัดโครงการอบรมคณาจารยสายอาชีวศึกษา (5.1-4.001) (5.1-4.002)
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โครงการอบรมการจัดการคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบ
เครือขายสําหรับโรงเรียน (5.1-4.003)
4.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สัง คมกั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย โครงการแผนที่ เ สี่ ย งในการลั ก ลอบทิ้ งกากของเสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนําผลการดําเนินโครงการไปจัดสัมมนาโครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกาก
ของเสียในพื้นที่เสี่ยง (5.1-4.004) (5.1-4.005) (5.1-4.006) (5.1-4.007) (5.1-4.008)
4.4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE SMART
CAMP ครั้งที่ 7 (5.1-4.009)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
5.1 นําผลการประเมิ น ผลความสํ าเร็จของโครงการวิศวฯอาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจลดการใช
พลังงานเขาประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และโครงการอบรมคณาจารยสายอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 6/2556 วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เพื่อปรับปรุงการบูรณาการบริการ
วิชาการดานตางๆใหดียิ่งขึ้น (5.1-5.001) (5.1-5.002) (5.1-5.003)
5.2 นําผลการประเมินผลความสําเร็จของโครงการอบรมการจัดการคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบ
เครือขายสําหรับโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการบูรณาการบริการวิชาการ (มคอ.3) (5.1-5.004)
5.3 นํ าผลการประเมิน ผลความสํา เร็จ ของโครงการแผนที่เสี่ย งในการลักลอบทิ้งกากของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงการบูรณาการบริการวิชาการดานตางๆใหดียิ่งขึ้น (5.1-5.005)
หมายเหตุ :
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3
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รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1.001
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดานการบริการวิชาการแกสังคมและ
นโยบายการบริการวิชาการแกสังคม
5.1-1.002
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
5.1-2.001
เอกสารโครงการ CE Smart Camp ครั้งที่ 7
5.1-2.002
ชื่อรายวิชา Introduction to LAN & WAN
5.1-2.003
เอกสารโครงการ อบรมการจัดการคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับโรงเรียน
และรายชื่อวิชาที่บูรณาการกับการเรียนการสอน (หนา 3)
5.1-2.004
เอกสารโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของแผนกผูปวยนอกดวย
แนวคิดของการจัดการแบบลีน กรณีศึกษา โรงพยาบาทสมุทรปราการ
5.1-2.005
เอกสารการสอน ประกอบการอบรม การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
แผนกผูปวยนอกดวยแนวคิดของการจัดการแบบลีน กรณีศึกษา โรงพยาบาทสมุทรปราการ
5.1-2.006
01216310 วิชาการวางแผนการผิตและการควบคุม (Course Syllabus)
5.1-2.007
เอกสาร ผลการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณโครงการสํารวจเพื่อจัดทําขอมูลการลักลอบ
ทิ้งกากของเสีย
5.1-2.008
เอกสาร Course Syllabus Groundwater Hydrology/ Development
5.1-2.009
เอกสาร Power Point ประกอบการสอนวิชา 01096153 Groundwater Development
page 8
5.1-2.010
เอกสารโครงการพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากชองเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
5.1-2.011
เอกสารโครงการวิศวฯอาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจลดการใชพลังงาน
5.1-2.012
เอกสารรายละเอียดของวิชา เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน Energy Management
Technology (มคอ.3)
5.1-3.001
เอกสารโครงการ อบรมการจัดการคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับโรงเรียน
5.1-3.002
โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้ง Wireless Access
Point.
5.1-3.003
เอกสารขอใหไปบริการวิชาการและเอกสารประกอบการอบรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของแผนกผูปวยนอกดวยแนวคิดของการจัดการแบบลีน กรณีศึกษาโรง
พยาบาทสมุทรปราการ
5.1-3.004
เอกสารโครงการวิจัย การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของแผนกผูปวยนอกดวย
แนวคิดของการจัดการแบบลีน กรณีศึกษา โรงพยาบาทสมุทรปราการ
5.1-3.005
เอกสารโครงการพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากชองเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
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5.1-3.006
5.1-3.007
5.1-3.008
5.1-3.009
5.1-4.001
5.1-4.002
5.1-4.003

5.1-4.004
5.1-4.005
5.1-4.006
5.1-4.007
5.1-4.008
5.1-4.009
5.1-5.001
5.1-5.002
5.1-5.003
5.1-5.004
5.1-5.005

งานวิจัยตีพิมพ ชื่อ แผนที่เสี่ยงในการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม Risk
Maps for Illegal Industrial Waste Disposal in Chachoengsao Province.
งานวิจัยตีพิมพ ชื่อ A Monitoring Scheme Proposal For Preventing Illegal Toxic
Waste Dispodals in Thailand
เอกสารโครงการวิศวฯอาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจลดการใชพลังงาน
งานวิจัยของนักศึกษา เรื่อง การจัดการพลังงานเพื่อใชในอาคาร
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ วิศวฯ อาสาชุมชนลาดกระบังรวมใจ ลดการใชพลังงาน
โครงการอบรมคณาจารยสายอาชีวศึกษา
ผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ของโครงการเรื่อง อบรมการจัดการคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับ
โรงเรียน
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ โครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกาก
ชองเสียในพื้นที่เสี่ยง
ภาพถายระหวางการสัมมนา โครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกากชอง
เสียในพื้นที่เสี่ยง
แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมประชาสัมพันธโครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูล
การลักลอบทิ้งกากชองเสียในพืน้ ที่เสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาพูดถึงผลการดําเนินโครงการ (หนา 5)
มคอ.5 วิชา 01096153 วิชาการพัฒนาแหลงน้ําใตดิน (Groundwater Development)
ผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ของโครงการ CE Smart Camp ครั้งที่ 7
รายงานการประชุมสาขาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
รายงานการประชุมสาขาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 6 ธันวาคม 2556
หลักฐานในการนําผลการประเมินและปรับปรุงตาม มคอ.3 รายวิชา 01024632 วิชาเทค
โนโนยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology)
หลักฐานในการนําผลการประเมินและปรับปรุงตาม มคอ.3 รายวิชา Computer
organization and architecture
หลักฐานในการนําผลการประเมินและปรัปรุงตาม มคอ.3 รายวิชา 01096153 วิชาการ
พัฒนาแหลงน้ําใตดิน(Groundwater Development)
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……5……ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……5……ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……5……ขอ

: ........5....….คะแนน
: ........5....….คะแนน
: ........5....….คะแนน

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสวนงานวิชาการ
มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสวนงานวิชาการและเผยแพรสูสาธารณชน

2
3
4
5

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี







เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสวนงานวิชาการ
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดทําแบบสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของชุมชนโดยรอบ
สถาบั น เพื่ อกํ า หนดทิ ศทางการให บ ริ การวิ ช าการตามแผนการใหบ ริการวิช าการและสรุป ผลสํารวจความ
ตองการบริการวิชาการแกชุมชน (5.2-1.001) (5.2-1.002)
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1.2 สาขาวิช าวิ ศวกรรมไฟฟา มีการจัดทําแบบสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของชุมชน
โดยรอบสถาบันเพื่อกําหนดทิศทางการใหบริการวิชาการตามแผนการใหบริการวิชาการและสรุปผลสํารวจ
ความตองการบริการวิชาการแกชุมชน (5.2-1.003)
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไดรับขอกําหนดการดําเนินโครงการ (Term of Reference) โครงการ
สํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกากชองเสียในพื้นที่เสี่ยง จากกรมควบคุมมลพิษ และไดเริ่มศึกษา
ขอมูล และผลกระทบกับชุมชน (5.2-1.004) (5.2-1.005)
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จัดโครงการ CE Smart Camp ครั้งที่ 7 พรอมภาพขาว
โครงการ CE Smart Camp และไดจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับโรงเรียน
(5.2-2.001) (5.2-2.002)
2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกากชองเสียในพื้นที่
เสี่ ย ง มี ก ารถ า ยทอดความรู ใ ห บุ คคลทั่ ว ไปและบุ ค ลากรของกรมควบคุ ม มลพิ ษ โดยให ค วามรู ก ารใช ง าน
โปรแกรม ArcGIS เพื่อเผยแพรความรูการใชงานโปรแกรม ArcGIS เบื้องตน และไดนําระบบสารสนเทศไปใช
ประกอบการทํางานและอบรมผูใชงานเพื่อนําไปประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดการ
บริหารพื้นที่เสี่ยงตอการลักลอบทิ้งกากของเสีย (5.2-2.003) (5.2-2.004) (5.2-2.005)
2.3 สาขาวิ ศวกรรมไฟฟ ามี การจัดโครงการบริการทางวิช าการคือ โครงการวิศวฯ อาสาชุมชน
ลาดกระบังและโครงการอบรมคณาจารยสายอาชีวศึกษา (5.2-2.006) (5.2-2.007)
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
3.1 มีการประเมินประโยชนและผลกระทบ โครงการ CE Smart Camp ครั้งที่ 7 (5.2-3.001)
3.2 มีการประเมินผลประโยชนและผลกระทบ โครงการอบรมคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขาย
สําหรับโรงเรียน (5.2-3.002)
3.3 ผลประเมินประโยชนที่ไดจากโครงการ (Term of Reference)โครงการสํารวจเพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกากชองเสียในพี้นที่เสี่ยงและรายงานการประชุมที่วาดวยผลประสบความสําเร็จของ
โครงการ
(5.2-3.003)
3.4 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิศวฯ อาสาชุมชนลาดกระบังและโครงการอบรมคณาจารย
สายอาชีวศึกษา (5.2-3.004) (5.2-3.005)
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4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
4.1 คณะมีรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
(5.2-4.001)
4.2 หัวขอการประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ โดยการใหเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของอาจารยในปตอไป (5.2-4.002)
4.3 หัวขอการประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ โดยแจงผลการดําเนินโครงการที่ไดจัดไปวาตองนําผลการประเมินไปพัฒนางานบริการทางวิชาการ
ใหครอบคลุมทุกดาน (5.2-4.003)
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานวิชาการ
และเผยแพรสูสาธารณชน
5.1 คณะวิศวกรรมศาสตรมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบของการจัดทําวารสาร”วิศวสารลาดกระบัง”
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยงานบริการวิชาการทางเว็บไซตของคณะฯ (5.2-5.001)
5.2 คณะฯจัดทําหนังสือรายงานประจําป เผยแพรไปยังสถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ (5.2-5.002)
5.3 ขาวประชาสัมพันธวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหาร
(5.2-5.003)
5.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานําเสนอโครงการใหคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (5.2-5.004)
5.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไดเขารวมการประชุมโครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้ง
กากของเสียในพื้นที่เสี่ยง ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (5.2-5.005)
5.6 ภาพการถายทอดความรูการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง ณ
กรมควบคุมมลพิษ (5.2-5.006)
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1.001
แบบสํารวจความตองการบริการวิชาการแกชุมชน สรุปผลความตองการของชุมชนแผน
บริการวิชาการแกชุมชน
5.2-1.002
แผนบริการวิชาการแกชุมชน 2556
5.2-1.003
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีการจัดทําแบบสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของชุมชน
โดยรอบสถาบันเพื่อกําหนดทิศทางการใหบริการวิชาการตามแผนการใหบริการวิชาการและ
สรุปผลสํารวจความตองการบริการวิชาการแกชุมชน
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5.2-1.004

ขอกําหนดการดําเนินโครงการ(Term of Reference)โครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูล
การลักลอบทิ้งกากชองเสียในพื้นที่เสี่ยง

5.2-1.005
5.2-2.001
5.2-2.002
5.2-2.003

วรรณกรรมปริทัศน เรื่องการลักลอบทิ้งกากชองเสียและการรวมตัวของชาวบาน
เอกสารโครงการ CE Smart Camp รุนที่ 7 พรอมดวยรูปภาพการจัดงาน
ภาพการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและสูสาธารณชน ณ กรมควบคุมมลพิษ
เอกสารการอบรมและคูมือการใชงานโปรแกรม ArcGIS เพื่อเผยแพรความรูการใชงาน
โปรแกรม ArcGIS เบื้องตน
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดการบริหารพื้นที่เสี่ยงตอการลักลอบ
ทิ้งกากของเสีย
เอกสารโครงการวิศวฯ อาสาชุมชนลาดกระบัง
เอกสารโครงการอบรมคณาจารยสายอาชีวศึกษา
รายงานสรุปผลประเมินโครงการ CE Smart Camp
สรุปผลโครงการอบรมคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับโรงเรียน
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ โครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกาก
ชองเสียในพื้นที่เสี่ยง
รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
เอกสารประชุมสาขาวิชาหัวขอการพัฒนาการใหบริการทางวิชาการ (ขอที่1.8 หนาที่ 4)
เอกสารการประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ (วาระที่ 5)
วิศวสารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th/lej/
ขาวผลงานของอาจารยและนักศึกษาทางหนังสือพิมพและโทรทัศน (ในรายงานประจําป)
ขาวประชาสัมพันธโครงการสํารวจเพื่อจัดทําขอมูลการลักลอบทิ้งของเสียในพื้นที่เสี่ยง
งานนําเสนอเดือน กรกฎาคม 2556 ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไดเขารวมการประชุมโครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการ
ลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง
ภาพการถายทอดความรูการสํารวจเพื่อจัดทําฐานขอมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่
เสี่ยง ณ กรมควบคุมมลพิษ

5.2-2.004
5.2-2.005
5.2-2.006
5.2-3.001
5.2-3.002
5.2-3.003
5.2-4.001
5.2-4.002
5.2-4.003
5.2-5.001
5.2-5.002
5.2-5.003
5.2-5.004
5.2-5.005
5.2-5.006
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ตัวบงชี้ที่ 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย (สมศ.)
คําอธิบาย : การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริหารวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทน
และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

x

100

เกณฑการใหคะแนน : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 0
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 25
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 20

: ..........0.....….คะแนน
: ........4.17..….คะแนน
: ........3.33......คะแนน

 ไมบรรลุเปาหมาย

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และวิจัย โดยอาจไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และโครงการวิชาการ
ที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ก็ได
3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับคณะ
และระดับสถาบัน
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภา
สถาบันอนุมัติ (ปการศึกษา)
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตามปการศึกษา)
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชใน
การวิจัย
2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2)

โครงการ/
กิจกรรม

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ขอ 2.3.
หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
4. คะแนนที่ได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 30)

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
5

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
รอยละ

20

คะแนน

3.33

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.8
จํานวนโครงการบริการวิชาการตามแผน ,
เอกสารการบูรณาการกับการเรียนการสอน (มคอ.5)
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1
0
1

ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
คําอธิบาย : โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สวน
งานวิชาการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพา
ตนเองไดตามศักยภาพของตน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………3..…ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………3..…ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5..…ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

: ........3........….คะแนน
: ........3........….คะแนน
: ........5........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง

2
3
4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมโดยบรรจุอยูในแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปของคณะ รวมทั้งมีการนํางานวิจัยมาบูรการเปนการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางความรูทางดาน
วิชาการ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูเขารวมโครงการ ชุมชน หรือองคกร สามารถนําองคความรูที่ไดรับ
จากการถายทอดนี้ไปใชประโยชนได การดําเนินโครงการแตละโครงการเปนไปตามกระบวนการ PDCA คือมี
การจัดทําแผนดําเนินการ ดําเนินการตามแผนที่วางไว มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ นําผลการ
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ดําเนินโครงการจากปที่ผานมาปรับปรุงการจัดโครงการ และจะนําผลการดําเนินโครงการในปนี้ไปปรับปรุงการ
จัดโครงการในปตอไป และมีโครงการที่เริ่มดําเนินการใหมดวย ตัวอยางโครงการไดแก
1. โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp #7 ดําเนินการโดยสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 22-27 เม.ย. 2557 ซึ่งดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 7 ผูเขารวมโครงการไดแกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตาง ๆ (สมศ.9-1.001)
2. โครงการวิศวฯอาสาชุมชนรวมใจลดใชพลังงาน ดําเนินการโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จัดที่โรงเรียน
วัดสุธาโภชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2556 และจัดครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนวัดปลูก
ศรัทธา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 (สมศ.9-1.002)
3. โครงการใหคําปรึกษาและกอสรางทางจากบานพะนอดี อ.ทาสองยาง จ.ตาก ถึงหมูบานโฆะพะโตะ
อ.อมกอย จ.เชียงใหม ดําเนินการติดตอกันมาเปนปที่ 4 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สมศ.9-1.003)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
1. โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp #7 มีผลการประเมินโครงการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 87.20 (สมศ.9-1.001)
2. โครงการวิศวฯอาสาชุมชนรวมใจลดใชพลังงาน มีผลการประเมินโครงการบรรลุเปาหมายรอยละ
84.05 (สมศ.9-1.002)
3. โครงการใหคําปรึกษาและกอสรางทางจากบานพะนอดี อ.ทาสองยาง จ.ตาก ถึงหมูบานโฆะพะโตะ
อ.อมกอย จ.เชียงใหม มีผลการประเมินโครงการบรรลุเปาหมายรอยละ 95.60 (สมศ.9-1.003)
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
1. โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp # 7ดําเนินการอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 7
โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศสมัครเขารวมโครงการ โดยมี
กิจกรรมตาง ๆ ไดแก การอบรมความรูดานระบบเครือขาย โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ฝกฝน รูจัก
เครื่องมือและไดทดลองใชเทคโนโลยีจริง การอบรมความรูดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานสวนงานตาง ๆ ของคณะ และสถาบัน กิจกรรมสันทนาการ
เพื่อสรางความสัมพันธและความสามัคคี กิจกรรมการเยี่ยมชมองคกรที่มีการทํางานดานเทคโนโลยี และการจัด
แขงขันเพื่อเปนการทดสอบความรูที่ไดรับจากการอบรม โดยมีนักเรียนที่เขารวมโครงการดังกลาวนี้ไดนํา
ความรูที่ไดรับจากการเรียน การทํากิจกรรม ไปใชในการสอบประจําภาคเรียน และการสอบแขงขัน (สมศ.91.001)
2. โครงการวิศวฯอาสาชุมชนรวมใจลดใชพลังงาน จัดที่ชุมชนโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง
นักเรียนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟาจากแหลงตาง ๆ การใชพลังงานไฟฟาใหเกิด
ประโยชนและคุมคา การประหยัดพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี (สมศ.9-1.002)
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3. โครงการใหคําปรึกษาและกอสรางทางจากบานพะนอดี อ.ทาสองยาง จ.ตาก ถึงหมูบานโฆะพะโตะ
อ.อมกอย จ.เชียงใหม ชาวชุมชนในพื้นที่มีสวนรวมในการใหขอมูลสภาพภูมิศาสตร สภาพแวดลอม สภาพการ
ดํารงชีวิต และใหความรวมมือในการกอสราง(สมศ.9-1.003)
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร
1. โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp #7 ดําเนินการอยางตอเนื่องมาเปนปที่
7 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน ตาง ๆ ทั่วประเทศสมัครเขารวมโครงการ มี
วัต ถุป ระสงคเพื่ อให นักเรีย นที่ ส มัครเข า รว มโครงการ ไดรับความรูดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และดานการโปรแกรมหุนยนต การอบรมความรูดานระบบเครือขาย จะเปนการให
ความรู เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พื้น ฐาน เทคโนโลยีเบื้องตน เกี่ย วกับ ระบบเครือขาย ระบบบริการเครือขาย
โดยทั่วไปและระบบเครือขายไรสาย โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ฝกฝน รูจักเครื่องมือและไดทดลองใช
เทคโนโลยีจริง การอบรมความรูดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต จะเปนการอบรมใหความรูพื้นฐาน
โครงสรางและสวนประกอบของหุนยนตเบื้องตน ความรูพื้นฐานอุปกรณตรวจจับ ทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการ
ควบคุม การติดตอรับสงขอมูลระหวางหนวยประมวลผลกลางและอุปกรณตรวจจับตาง ๆ และเทคนิคการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานสวนงานตาง ๆ ของ
คณะและสถาบัน กิจกรรมสันทนาการเพื่อสรางความสัมพันธ และความสามัคคี กิจกรรมการเยี่ยมชมองคกรที่มี
การทํางานดานเทคโนโลยี และการจัดแขงขันเพื่อเปนการทดสอบความรูที่ไดรับจากการอบรม (สมศ.9-1.001)
2. โครงการวิ ศ วฯอาสาชุ ม ชนร ว มใจลดใช พ ลั ง งาน จั ด ที่ ชุ ม ชนโรงเรี ย นวั ด ปลู ก ศรั ท ธา เขต
ลาดกระบัง นักเรียนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาใหเกิดประโยชน
และคุมคา การประหยัดพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี (สมศ.9-1.002)
3. โครงการใหคําปรึกษาและกอสรางทางจากบานพะนอดี อ.ทาสองยาง จ.ตาก ถึงหมูบานโฆะพะ
โตะ อ.อมกอย จ.เชียงใหม เดิมเสนทางนี้เปนทางเดินเทาของชาวไทยภูเขา รถยนตไมสามารถเดินทางเขาไปใน
พื้นที่ได และเสนทางไมสามารถใชไดในฤดูฝน การกอสรางทางสายนี้ทําใหชาวชุมชนในพื้นที่สามารถใชเปน
เสนทางถาวรเพื่อการสัญจรของชาวบานโดยใชระยะเวลาการเดินทางนอยลง (สมศ.9-1.003)
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
1. โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp #6 มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนที่
สมัครเขารวมโครงการ ไดรับความรูดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และดานการ
โปรแกรมหุนยนต โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การอบรมความรูดานระบบเครือขาย จะเปนการใหความรู
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรพื้นฐาน เทคโนโลยีเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเครือขาย ระบบบริการเครือขายโดยทั่วไปและ
ระบบเครือขายไรสาย โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ฝกฝน รูจักเครื่องมือและไดทดลองใชเทคโนโลยีจริง
การอบรมความรูดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต จะเปนการอบรมใหความรูพื้นฐานโครงสรางและ
สวนประกอบของหุนยนตเบื้องตน ความรูพื้นฐานอุปกรณตรวจจับ ทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการควบคุม การ
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ติ ด ต อ รั บ ส ง ข อ มู ล ระหว า งหน ว ยประมวลผลกลางและอุ ป กรณ ต รวจจั บ ต า ง ๆ และเทคนิ ค การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมหุนยนต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานสวนงานตาง ๆ ของ
คณะ และสถาบัน กิจกรรมสันทนาการเพื่อสรางความสัมพันธและความสามัคคี กิจกรรมการเยี่ยมชมองคกรที่มี
การทํางานดานเทคโนโลยีเพื่อสรางเสริมประสบการณ และการจัดแขงขันเพื่อเปนการทดสอบความรูที่ไดรับ
จากการอบรม โดยนักเรียนที่ผานการฝกอบรมจะสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใช
เปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป (สมศ.9-1.001)
2. โครงการวิศวฯ อาสา ชุมชนลาดกระบังรวมใจ ลดการใชพลังงาน นักเรียนที่เขารวมโครงการได
เรียนรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟา และการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ลดความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายจากการใชไฟฟาและสามารถลดภาระคาใชจายในครัวเรือนได (สมศ.9-1.002)
3. โครงการใหคําปรึกษาและกอสรางทางจากบานพะนอดี อ.ทาสองยาง จ.ตาก ถึงหมูบานโฆะพะ
โตะ อ.อมกอย จ.เชียงใหม ทําใหชาวชุมชนในพื้นที่สามารถใชเสนทางสัญจรในฤดูฝนได ใชระยะเวลาการ
เดินทางนอยลง และสามารถใชเปนเสนทางถาวรเพื่อการสัญจรของชาวบาน สามารถใชขนยายผูปวยกรณี
ฉุกเฉินไดทันเวลา (สมศ.9-1.003)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกรได
เรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สรางประโยชนความ
เขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร
5. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป
6. "ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป
7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.9-1.001
โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp #7
สมศ.9-1.002
โครงการวิศวฯ อาสา ชุมชนลาดกระบังรวมใจ ลดการใชพลังงาน (ee5.1-4.001)
สมศ.9-1.003
โครงการใหคําปรึกษาและกอสรางทางจากบานพะนอดี อ.ทาสองยาง จ.ตาก ถึงหมูบาน
โฆะพะโตะ อ.อมกอย จ.เชียงใหม
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………4……ขอ : .........4......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4……ขอ : .........4......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………6……ขอ : .........5......….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

2
3
4
5
6

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะฯ มีการกําหนดระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีประกาศคณะ เรื่อง
นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน การสนับสนุนและสงเสริมการ
จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ทํานุบํารุง สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการจัดการศึกษาและงานวิจัย โดย
บูรณาการองคความรูของนักศึกษาและอาจารย เพื่ออนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1.001) และ
คณะ ก็ไดมีการวางแผนโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะไดมีการดําเนินการตามระบบ (6.11.002)
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะฯ มี การบู ร ณาการงานด า นทํ านุบํารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมกับ การจัดการเรีย นการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา เชน โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมผสมผสานประชาคมอาเซียน (ผศ.บุณยชนะ ภูระหงษ)
เพื่อรวมสืบ สานวัฒ นธรรมขนบธรรมเนีย มประเพณีในประเทศกลุมอาเซีย น และบู รณาการผสมกลมกลืน
ระหวางศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศอาเซียน รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษา (6.1-2.001) และมีโครงการ เรื่อง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต (วันที่ 9
เม.ย. 2557) (6.1-2.002) โครงการออกแบบวิหารคดและภูมิสถาปตยรอบองคพระบรมธาตุเจดียศรีเวียงชัย
วัดพระพุทธบาทหวยตม (มี.ค. 56 – พ.ค. 56) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (6.1-2.003
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
คณะฯ มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ผานทางหนาเว็บ
ไซดคณะ หนาขาวประชาสัมพันธ รวมทั้งเฟสบุกส และยูทูปของคณะ (6.1-3.001 – 6.1-3.003)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารให ผู รั บ ผิด ชอบโครงการ จั ดทํ า สรุ ป โครงการที่ ไ ด
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการแลว (6.1-4.001)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะฯ มีการดําเนินการโดย มีผูรับผิดชอบโครงการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการทําโครงการใน
ครั้งตอไป (6.1-5.001)
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6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ คณะฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา มีการทํากิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ โดยปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ ผลการ
ประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
(ระดับชาติ) ไดแก นางสาวชนิดาภา สงวนพวก
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑขอ 1
6.1-1.001
ประกาศคณะ เรื่อง นโยบายการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1.002
แผนโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑขอ 2
6.1-2.001
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมผสมผสานประชาคมอาเซียน (ผศ.บุณยชนะ ภูระหงษ)
6.1-2.002
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวัน
สงกรานต (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
6.1-2.003
โครงการออกแบบวิหารคดและภูมิสถาปตยรอบองคพระบรมธาตุเจดียศรีเวียงชัย
วัดพระพุทธบาทหวยตม (มี.ค. 56 – พ.ค. 56) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เกณฑขอ 3
6.1-3.001
เว็บไซดคณะ http://www.kmitl.ac.th/engineer/index.php
6.1-3.002
เฟสบุกสคณะ Faculty of Engineering,KMITL
6.1-3.003
ยูทูปคณะ http://www.kmitl.ac.th/engineer/youtube.php
เกณฑขอ 4
6.1-4.001
สรุปโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมผสมผสานประชาคาอาเซียน
- โครงการแสงเทียนสูแสงใจ
เกณฑขอ 5
6.1-5.001
สรุปโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในสวนของขอเสนอแนะหรือขอ
ที่ควรพัฒนา เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
เกณฑขอ 6
6.1-6.001
ใบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ผลการประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดี ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ไดแก นางสาวชนิดา
ภา สงวนพวก
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ตัวบงชี้ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย : ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงานของบุคคลและสังคม เปน
พันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคม
ในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับของ
สังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ
ปฏิบัติได 3 ขอ
ปฏิบัติได 4 ขอ
ปฏิบัติได 5 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………5……ขอ : .........5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………5……ขอ : .........5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5……ขอ : .........5......….คะแนน
ขอ
1
2
3
4
5

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เปนการสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปนประจําทุกป บรรจุอยูแผนการปฏิบัติงานประจําป ในทุกกิจกรรม/โครงการ มีการกําหนดวัตถุประสงค
ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ
นําผลประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป ทั้งยังสงบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่
สถาบันจัดดวย ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม เชน
1. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต
2. กิจกรรมทําบุญวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร
3. กิจกรรมการไหวครู
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2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
คณะวิศวกรรมศาสตรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม และมีผล
ประเมินความพึงพอใจในแตละโครงการระดับรอยละ 80 ขึ้นไป (สมศ.10-2.001)
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
คณะวิ ศวกรรมศาสตร ส งเสริ มสนั บ สนุน การทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมสม่ํา เสมออยางตอเนื่อ ง
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะจัดเปนประจําทุกป ไดแก
1. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต
2. กิจกรรมทําบุญวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร
3. กิจกรรมการไหวครู
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
เป น การจั ด กิ จ กรรมด า นการทํ า นุ บํา รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ คณะจัด ขึ้น เปน ประจํ า ทุก ปเ ป น
กิจกรรมที่ทําใหบุคลากรภายในคณะที่อยูตางหนวยงานไดรูจักสนิทสนมกัน กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี
และความรวมมือรวมใจและอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรภายในคณะ ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานตาง ๆของ
คณะเปนไปไดอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และยังเปนการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันดีใหคงอยูตอไป
(สมศ.10-4.001)
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ
คณะฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ โดยในปการศึกษา 2556 น.ส.ชนิดาภา สงวนพวก นักศึกษา
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ “นักศึกษาที่มีคุณความดีดาน
จริยธรรมและสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” จากงาน NIDA Open House 2013 จัดโดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (สมศ.10-5.001)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวม
ทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลา
การเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการเคราะหผล เปนตน
5. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
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รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.10-1.001 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต
สมศ.10-1.002 กิจกรรมทําบุญวันสถาปนาคณะ
สมศ.10-1.003 กิจกรรมการไหวครู
สมศ.10-2.001 แผน-ผลปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม)
สมศ.10-3.001 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 ,2556, 2557 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สมศ.10-4.001 รูปถายกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.10-5.001 ผลการประกวดเรียงความของน.ส.ชนิดาภา สงวนพวก
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ตัวบงชี้ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย : ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและสราง
ใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาน อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………5……ขอ : .........5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………5……ขอ : .........5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5……ขอ : .........5......….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2
3

การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือของ
บุคลากรในคณะ กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีและเพื่อเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งจัดตอเนื่องมา
ทุกป มี บุคลากรและนักศึกษาของคณะเขา รว มเปนจํานวนมาก ทั้งยังเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดย
สถาบันดวย ไดแก
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- พิ ธี มอบเนคไทและเข็ มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยู หัว แก นักศึก ษาใหม
ปการศึกษา 2556 ซึ่งดําเนินการในระดับสถาบันโดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของทุกคณะพรอมทั้งผูบริหารและ
คณาจารยเขารวมพิธี เพื่อใหนักศึกษาใหมทุกคนไดมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาที่สถาบันแหงนี้ (สมศ.
11-1.001)
- การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต ซึ่งมีการจัดทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ
สรงน้ําพระ และรดน้ําขอพรผูบริหาร อาจารย และบุคลากรอาวุโสของคณะ (สมศ.11-1.002)
- การจัดงานมุทิตาจิต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผูปฏิบัติงานที่ครบเกษียณอายุ ที่ไดอุทิศตนใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาของคณะมาเปนระยะเวลายาวนาน (สมศ.11-1.003)
- พิธีไหวครู ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย (สมศ.11-1.004)
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสุขา และ
บริเวณอาคารตาง ๆ โดยจางบริษัทรักษาความสะอาด บริเวณโรงอาหารมีการรณรงคใหรักษาความสะอาดโดย
การเก็บจานและแกวน้ําหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ มีการจัดถังขยะแบบแยกประเภทขยะ ตลอดจนขอ
ความรวมมือจากนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหรวมกันดูแลรักษาความสะอาดทั่วทั้งบริเวณ ปรับปรุงระบบ
สุขอนามัยความสะอาดของการใหบริการอาหารภายในโรงอาหารของคณะ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
อาหาร สรางความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงลานจอดรถและรณรงคให
จอดรถใหถูกที่ ไมเกะกะกีดขวางทางสัญจร (สมศ.11-2.001)
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีงานอาคารสถานที่คอยดูและปรับแตงตนไมใหสวยงาม รดน้ํา พรวนดิน ปลูกตนไม
เพิ่มเติม ตัดแตงตนไมใหญไมใหรกรุงรัง มีการตกแตงจัดสวนหยอมบริเวณอาคารตาง ๆ ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโดยรอบคณะ ปรับปรุงทางเดินริมสระน้ํา ติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสียในบอน้ํา (สมศ.11-3.001)
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม ไดแก พื้นที่บริเวณลานใตตึก 12 ชั้น
พื้นที่ดานหนาตึก 6 ชั้น พื้นที่ดานขางตึก 6 ชั้น พื้นที่บริเวณใตตึกเฉลิมพระเกียรติ (HM) ซึ่งใชเปนที่จัด
กิจกรรมตาง ๆ เชน งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม งานสืบสานประเพณีสงกรานต งานนัดพบแรงงาน งาน
Book Fair เปนตน บริเวณลานหนาอาคารเรียนตางๆ จัดเปนสถานที่สําหรับนักศึกษาใชอานหนังสือ ทํา
กิจกรรมของสาขาวิชา (สมศ.11-4.001)
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5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรีย น
ปการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 3.62 และผลสรุปความพึงพอใจของบุคลากร
เรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 3.52 (สมศ.11-5.001)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
สวนงานวิชาการดําเนินการในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม สามารถประเมินได
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและ
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห
ผล เปนตน
5. ขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในขอ 2 และขอ 3
หมายเหตุ
1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.11-1.001 พิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแกนักศึกษา
ใหม ปการศึกษา 2556
สมศ.11-1.002 โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต
สมศ.11-1.003 โครงการจัดงานมุทิตาจิตแดผูเกษียนอายุ
สมศ.11-1.004 พิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2556
สมศ.11-2.001
รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขาวิชา (สวนที่รองคณบดี รศ.
แหลมทอง รายงาน)
สมศ.11-2.002
รูปถายอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสุขา โรงอาหาร
สมศ.11-3.001
รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขาวิชา (สวนที่รองคณบดี รศ.
แหลมทอง รายงาน)
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สมศ.11-3.002
สมศ.11-4.001
สมศ.11-5.001

รูปถายภูมิทัศนภายในคณะ
ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ
ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียน และผลสรุปความพึงพอใจของบุคลากรเรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและผูบริหารทุกระดับของสวนงาน
วิชาการ (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……7…………ขอ : ..........5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……7…………ขอ : ..........5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……7…………ขอ : ..........5......….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงานวิชาการ
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยัง
บุคลากรในสวนงานวิชาการ
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานวิชาการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสวนงานวิชาการเต็มตามศักยภาพ
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงาน
วิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

2

3

4
5
6
7

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1. คณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติงานตามขอบังคับสถาบันวาดวยคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการและสวนงานอื่น พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 (7.1-1.001)
2. มีการแตงตั้งคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
งานดานตางๆ (7.1-1.002)
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการเดือนละ 1 ครั้ง (7.1-1.003) เพื่อกําหนด
แนวทางหรือนโยบายการดําเนินงาน ใหขอเสนอแนะ และติดตามผลการดําเนินงาน เชน
(7.1-1.004) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 10 มิ.ย. 56
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
(7.1-1.005) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 9/2556 วันที่ 9 ก.ย.56
เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและ
ตางประเทศ
(7.1-1.006) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน(รายตัวชี้วัด) ประจําปงบประมาณ 2556
(7.1-1.007) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 21 พ.ค. 57
เรื่อง หารือเกี่ยวกับประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรเรื่องนโยบายการบริหารงบประมาณคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
4. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ (7.1-1.008)
2. ผู บริ หารมี วิสั ยทั ศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงาน
วิชาการ
1. การถายทอดวิสัยทัศนทิศทางการดําเนินงานสูบุคลากรทุกระดับ จะดําเนินการในหลายรูปแบบ เชน
การประชุมเฉพาะผูบริหาร การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
(7.1-2.001) การจัดโครงการ/กิจกรรมในโอกาสตาง ๆ หรือการจัดสัมมนาประจําป ซึ่งผูบริหารใชเปนชองทาง
ในการถายทอดวิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงาน รับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรในดานตาง ๆ หรือใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตาง ๆ (7.1-2.002)
2. ผูบริหารใชขอมูลจากสารสนเทศซึ่งรายงานโดยหนวยงานตาง ๆ เปนขอมูลในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน (7.1-2.003) เชน ระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบสารสนเทศแผนงาน ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ
พัสดุ ระบบงบประมาณและทะเบียนคุมงบประมาณ
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ
1. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสวนงานเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และผูเกี่ยวของ
เขารวมประชุม เชน
(7.1-3.001) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 7/56 วันที่ 8 ก.ค.56 เรื่อง
รายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 6เดือน
(7.1-3.002) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 9/2556 วันที่ 9 ก.ย. 56
เรื่อง การนิเทศนักศึกษาฝกงานและรวมฟงการนําเสนอผลงานนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2555
(7.1-3.003) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 10/2556 วันที่ 14 ต.ค.56
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานผลตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 12
เดือน
(7.1-3.004) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 14 ต.ค. 56
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน
(7.1-3.005) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน(รายตัวชี้วัด)
(7.1-3.006) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ก.พ.57
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายจาย
(7.1-3.007) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ก.พ.57
เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขาวิชาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการทุกเดือน (7.1-3.008) และจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินงานประจําปเพื่อเผยแพร
(7.1-3.009)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานวิชาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
1. มีการแตงตั้งรองคณบดี ผูชวยคณบดี และประธานสาขาวิชา เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และมีอํานาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม (7.1-4.001)
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานดานตาง ๆ เชน คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารองคความรู
คณะกรรมการบริการการวิจัย คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได
คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผนดิน คณะกรรมการอุตสาหกรรม
สัมพันธ เปนตน โดยมีหนาที่ในการบริหารจัดการ และมีอํานาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม (7.14.002)
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3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานตามคํารับรอง เพื่อใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ (7.1-4.003)
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน
วิชาการเต็มตามศักยภาพ
การถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานจะอยูในหลายรูปแบบ เชน การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสวนงานซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานหรือการติดตามผลการดําเนินงาน(7.1-5.001)
และการจัด ทํา รายงานผลการปฏิ บัติงานของผูบริหารและประธานสาขาทุกเดือน(7.1-5.002) รวมทั้งการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในคณะไดเขารวมการประชุม/สัมมนา/ อบรมทั้งที่จัดภายในสถาบันและ
จั ด โดยหน ว ยงานอื่ น นอกสถาบั น (7.1-5.003) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรสามารถนํ า ความรู ม า
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงานวิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
(1) หลักประสิทธิผล
ผูบริหารดูแลกํากับติดตามการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติงานและ
แผนปฏิบัติงานประจําป (7.1-6.001) (7.1-6.002)
(2) หลักประสิทธิภาพ
มีการรายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขาในการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการทุกเดือน (7.1-6.003)
(3) หลักการตอบสนอง
-มีการนิเทศนักศึกษาฝกงาน (7.1-6.004) โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ เขาพบผูบริหารและ
วิศวกรผูดูแลนักศึกษาตามหนวยงานตาง ๆ ที่รับนักศึกษาของคณะเขาฝกงานเพื่อรับฟงขอเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักศึกษาฝกงาน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอ แนะตาง ๆ มาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ ใหเหมาะสม
-จัดโครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําคณะและตอบขอซักถามของผูปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การใชชีวิตของนักศึกษา การทํากิจกรรมตาง ๆ (7.1-6.005)
(4) หลักภาระรับผิดชอบ
ผูบริหารและประธานสาขาวิชารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน (7.1-6.006)
(5) หลักความโปรงใส
-มีการจัดทํารายงานการใชเงินและรายงานผลตอผูบริหารทุกเดือน (7.1-6.007)
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-เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนผานเว็บไซดคณะ(7.1-6.008) ระบบเสียงตามสาย (7.16.009) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (7.1-6.010)
(6) หลักการมีสวนรวม
-คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของ ในฐานะ
ตัว แทนบุ คลากรทั้ งหมดของคณะเข า รว มประชุมคณะกรรมการประจําสว นงานเดือนละ 1 ครั้งเพื่อหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะ และรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา(7.1-6.011)(7.1-6.012)
-มีการจัดโครงการสัมมนาประจําปซึ่งผูบริหารใชเปนชองทางในพบกับบุคลากรและเพื่อใหบุคลากรไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ (7.1-6.013)
-ใหนักศึกษา ศิษยเกา แสดงความคิดเห็นผานทาง facebook ของคณะ(7.1-6.014)
-จัดโครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําคณะและตอบขอซักถามของผูปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การใชชีวิตของนักศึกษา การทํากิจกรรมตาง ๆ (7.1-6.015)
(7) หลักการกระจายอํานาจ
มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี ดูแลบริหารงานหนวยงาน ตาง ๆ และมีการ
แตงตั้งประธานสาขาวิชาเพื่อดูแลบริหารงานของสาขาวิชา (7.1-6.016)(7.1-6.017)
(8) หลักนิติธรรม
- ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําสวนงานปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจและหนาที่ ขอบังคับ และคําสั่งของ
สถาบัน (7.1-6.018) (7.1-6.019)
(9) หลักความเสมอภาค
- มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป เพื่อการดําเนินงานดานตาง ๆ (7.1-6.020)
- มีการจัดสรรเงินรายไดของคณะเปนทุนสนับสนุนการวิจัย (7.1-6.021)
- มีการจัดสรรเงินรายไดของคณะเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆของคณะ (7.1-6.022)
(10) หลักมุงเนนฉันทามติ
-คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของในฐานะ
ตัวแทนบุคลากรทั้งหมดของคณะเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
และ รวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานตาง ๆ (7.1-6.023)
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
สภาสถาบันดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีและผูอํานวยการ
สํานัก ตามคําสั่งที่ 036/2555 และคณะกรรมการประเมินผลไดดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของ
คณบดี และนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน (7.1-7.001)
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.1-1.001
ขอบังคับสถาบันวาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น พ.ศ.2551
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
7.1-1.002
คําสั่งแตงตั้งคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา
7.1-1.003
กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ประจําป พ.ศ. 2555 และ 2556
7.1-1.004
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 10 มิ.ย.
56 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
7.1-1.005
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 9/2556 วันที่ 9 ก.ย.56
เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเทศและตางประเทศ
7.1-1.006
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค.57
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน(รายตัวชี้วัด) ประจําป
งบประมาณ 2556
7.1-1.007
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 21 พ.ค.
57 เรื่อง หารือเกี่ยวกับประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรเรื่องนโยบายการบริหารงบประมาณ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
7.1-1.008
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงาน
7.1-2.001
เลมการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
7.1-2.002
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาประจําป 2557
7.1-2.003
หนาระบบสารสนเทศตาง ๆ
7.1-3.001
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 8/56 วันที่ 19 ส.ค.56 เรื่อง
รายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน
7.1-3.002
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 9/2556 วันที่ 9 ก.ย. 56 เรื่อง
การนิเทศนักศึกษาฝกงานและรวมฟงการนําเสนอผลงานนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา
2555
7.1-3.003
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 10/2556 วันที่ 14 ต.ค. 56 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานผลตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2556
รอบ 12 เดือน
7.1-3.004
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 14 ต.ค. 56 เรื่อง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12
เดือน
7.1-3.005
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค. 57 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน(รายตัวชี้วัด)
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7.1-3.006
7.1-3.007

7.1-3.008
7.1-3.009
7.1-4.001
7.1-4.002
7.1-4.003
7.1-5.001
7.1-5.002
7.1-5.003
7.1-6.001
7.1-6.002
7.1-6.003
7.1-6.004
7.1-6.005
7.1-6.006
7.1-6.007
7.1-6.008
7.1-6.009
7.1-6.010
7.1-6.011
7.1-6.012
7.1-6.013
7.1-6.014
7.1-6.015
7.1-6.016

การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ก.พ.57
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายจาย
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ก.พ.57 เรื่อง
รายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 12
เดือน
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของผูบริหารและประธานสาขาวิชา
เลมรายงานประจําป
คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา (7.1-1.002)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
เอกสารการถายทอดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป (กําหนดผูรับผิดชอบตาม
ตัวชี้วัดตางๆ 1.1-2.001)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
เอกสารเลมรายงานผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและประธานสาขาวิชา
ตัวอยางคําสั่งอนุมัติบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ.2556
(ประสิทธิผล)
แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ประสิทธิผล)
รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขา (ประสิทธิภาพ)
รายงานการนิเทศนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอนปการศึกษา 2555 (ตอบสนอง)
การประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม
รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขา(รับผิดชอบ)
รายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดเสนอผูบริหาร(โปรงใส) (เอกสารในแฟม
การเงิน
ขาวตาง ๆ ที่ประกาศในเว็บไซดคณะวิศวกรรม ศาสตร http://www.kmitl.ac.th/
engineer/new.php (โปรงใส)
เอกสารขอใชบริการเสียงตามสาย
หนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เอกสารเลมการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน (มีสวนรวม)
รายงานการดําเนินงานของผูบริหารและประธานสาขา
โครงการสัมมนาประจําปของคณะ เดือนพ.ค.56)
หนา facebook ของคณะ/สาขาวิชา
การประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม (7.1-6.005)
คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา (7.1-1.002)
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7.1-6.017
7.1-6.018
7.1-6.019
7.1-6.020
7.1-6.021
7.1-6.022
7.1-6.023
7.1-7.001

คําสั่งสถาบัน และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตรเกี่ยวกับการมอบอํานาจ
ขอบังคับสถาบันวาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2553 (7.1-1.001)
เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
เอกสารการจัดทําประมาณการรายรับ-รายจายงบประมาณเงินรายไดประจําป 2556 ,
2557
สรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะ ปงบประมาณ 2556
สรุปรายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะ ปงบประมาณ
2556
เอกสารเลมการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
มติสภาสถาบันครั้งที่ 3/2557 เรื่องขอเสนอพิจารณาผลการประเมินผลการบริหารของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสวนงานวิชาการสูองคกรเรียนรู (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……5………ขอ : ..........5.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……5………ขอ : ..........5.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……5………ขอ : ..........5.....….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสวนงานวิชาการอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

2
3

4

5

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสวนงาน
วิชาการอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูครอบคลุมพันธกิจของคณะทั้งในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 (7.2-1.001)
สายวิชาการ กําหนดประเด็นความรู
K1. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
K2. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ
สายสนับสนุน กําหนดประเด็นความรู
K1. การใหบริการที่ดี
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จ ะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
โดยสายวิชาการ กลุมเปาหมาย ไดแก คณาจารยของคณะ สายสนับสนุนไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของคณะ (7.2-2.001)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
คณะ มี การจั ดกิ จกรรม / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นความรูที่กําหนดใน ขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด ดังนี้
สายวิชาการ
K1. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. อาจารย ผู ส อนวิ ช า Engineering Mathematics ได มีการจั ดกิจ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของทีมอาจารยผูสอนวิชา Engineering Mathematics เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการเรียน
การสอนวิชา Engineering Mathematics ทั้งในรูปแบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการสอน ซึ่งได
มีการพัฒนาตอเนื่องจนไดมีการสรางระบบการสอน ภายใตคําขวัญวา “คณิตศาสตรปฏิรูป” ปฏิรูปแนวคิด
ฟนชีวิตการศึกษา มีการเรียนการสอนในรูปแบบการนําอีเลิรนนิงมาใช (E-Learning) และมีการเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลผานทาง Youtube และ Facebook (http://me.eng.kmitl.ac.th/math123 ,
https://www.facebook.com/Matheng56) (7.2-3.001)
2. อาจารยคณะวิศวฯ ไดเขารว มโครงการแลกเปลี่ย นเรีย นรู เรื่อง โครงการพัฒนา
ระบบจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู (KMLO) จัดโดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี
ซึ่งในงานไดมีการจัดบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเชิงปฏิสัมพันธเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการ
ประกันคุณภาพ (QA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เพื่อการจัดการเรียนการ
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สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร (7.2-3.002)
K2. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ
1. อาจารยคณะวิศวฯ ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง โครงการพัฒนา
ระบบจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู (KMLO) จัดโดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี
ซึ่งในงานไดมีการจัดบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเชิงปฏิสัมพันธในหัวขอเรื่อง “ฉันไมไดตั้งใจ?
....SELF PLAGIARISM” โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนวิทยากร (7.2-3.002)
สายสนับสนุน
K1. การใหบริการที่ดี
1. คณะได มี ก ารจั ด โครงการด า นการให บ ริ ก ารที่ ดี จํ า นวน 2 โครงการได แ ก
โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เรื่ อ ง การบริ ห ารงบประมาณเงิ น รายไดป ระจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2557”
ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงขั้นตอน และเอกสารตาง ๆ ที่ตองใชในการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ในวันที่
25 มีนาคม 2557 (7.2-3.003)
2. คณะได มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace วันที่ 28 มีนาคม 2557 เพื่อใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
ขอดี ขอจํากัด และปญหาที่พบจากการใชระบบ Dspace เพื่อการจัดเก็บขอมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ
แกไขปญหา และรวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาระบบ Dspace ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. คณะ ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการใหบริการที่ดี เรื่อง “การใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร” จัดโดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม
2557 (7.2-3.005)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน
แนวปฏิบั ติ ที่ดีมาพั ฒ นาและจั ดเก็บ อย า งเปน ระบบโดยเผยแพรออกมาเปน ลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)
มีการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพรเปนลายลักษณอักษร และไดเผยแพร
ในงานวัน K Sharing Day วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (7.2-4.001)
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
คณะ ไดจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Dspace) เพื่อใหสาขาวิชาและหนวยงานตาง ๆ ใช
เก็บขอมูลการดําเนินงาน และไดจัดฝกอบรมการใชระบบ Dspace กับบุคลากรของคณะมาแลว จํานวน 2 ครั้ง
และในวันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารเพื่อใชในการปฏิบัติงานจริง โดยใหทางสาขาวิชาทยอยสแกนเอกสารเขาระบบ หรือสแกน
เอกสารเขาระบบทันทีที่มีเอกสาร (ระบบจัดเก็บเอกสาร Dspace http://161.246.35.47/jspui/) และเลม
รายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(7.2-5.001)
และเนื่องจากทางคณะ ไดมีการเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกทานเขารวมประชุมการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป ในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557 เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึง
เกณฑการตรวจประเมิน สํานักงานคณบดี ในปการศึกษา 2556 ซึ่งไดกําหนดใหทุกหนวยงานไดมีการจัดทํา
แผนปฎิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตอมาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ทางเจาหนาที่สาขาวิชาไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปและ
การทําขั้นตอนปฏิบัติงาน (Flow Chart) เพื่อสรุปขั้นตอนการทํางานที่เหมือนกันใหออกมาเปนรูปแบบและ
แนวปฏิบัติเดียวกันที่นํามาใชในการปฏิบัติงานจริงของทุกสาขาวิชา (7.2-5.002)
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2-1.001
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556
7.2-2.001
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556
7.2-3.001
รายงานผลงานกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร, Youtube และ Facebook วิชาคณิตศาสตร
(http://me.eng.kmitl.ac.th/math123 , https://www.facebook.com/Matheng56)
7.2-3.002

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง โครงการพัฒนาระบบจัดการความรูสูองคกรแหงการ
เรียนรู (KMLO) จัดโดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. ในหั ว ข อ การใช เ ครื่ องมือการประกัน คุณภาพ (QA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
รศ.ดร.นาตยา ป ลั น ธนานนท อาจารยป ระจําภาควิช าการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร
2. ในหัวขอเรื่อง “ฉันไมไดตั้งใจ? ....SELF PLAGIARISM” โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนวิทยากร
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7.2-3.003

7.2-3.004
7.2-3.005
7.2-4.001
7.2-5.001

7.2-5.002

เลมรายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557” ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน และ
โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู เรื่อง ขั้น ตอนการเบิกจายเงิน งบประมาณแผน ดินและเงิน
รายได ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน วันที่ 25 มีนาคม 2557
เลมรายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace วันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการใหบริการที่ดี เรื่อง “การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร”
จัดโดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
ภาพวันงาน K Sharing Day และเอกสารประกอบ
เลมรายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซดระบบจัดเก็บเอกสาร Dspace
(http://161.246.35.47/jspui/)
เอกสารและใบเซ็นชื่อการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปและการทําขั้นตอนปฏิบัติงาน (Flow Chart) สายสนับสนุน ระดับสาขาวิชา
และ Flow Chart การปฏิบัติงานของสาขาวิชา
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……5………ขอ : ..........5.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……5………ขอ : ..........5.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……5………ขอ : ..........5.....….คะแนน
ขอ
1
2

3
4
5

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กําหนด

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี







เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
สถาบันมี การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560
มีการดําเงินงานดังนี้
- รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 ไดถูกนําเสนอใน
การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5/2555 โดยที่ประชุมมีมติใหนําไปปรับปรุงขอความบางสวนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
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- การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุมัติใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถาบันพ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยสาระสําคัญคือมีการกําหนดวิสัยทัศนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เปน “e-University ชั้นนําระดับประเทศในป ค.ศ.2017” และ
กําหนดนโยบายและกรอบยุทธศาสตร เพื่อผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตอไป
สถาบั นมี การติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบัน พ.ศ. 2556-2560
- การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 1/2557 สถาบันจะดําเนินการทบทวนกอนที่จะดําเนินงานตามแผน
แมบ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของสถาบั น พ.ศ. 2556-2560 หรือ จะปรับ ปรุ งก อนแล ว จึ ง
ดําเนินงานตอไป
- การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 2/2557 สถาบันไดแตงตั้ง รศ.ดร.จันทรบูรณ สถิตวิริยะวงศเปน CIO
เพื่อดําเนินการงานทางดานสารสนเทศในภาพรวมของสถาบันทั้งหมด และจะเริ่มประชุมคณะกรรมการฯ ใน
เดือนมีนาคม 2557 โดยจะขอปรึกษาในเรื่องสารสนเทศกับ ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป
ในระหวางที่สถาบันอยูในชวงของการจัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก
บริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการดําเนินการพัฒนาระบบงานตางๆ ในชวง
ปงบประมาณ 2554-2558 โดยหลังจากสถาบันฯ ประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แลว สํานักบริการคอมพิวเตอรก็จะทําการปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน
ตอไป (หลักฐานอางอิง 7.3-1/1 ถึง 7.3-1/7)
2. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น โดยอย า งน อ ยต อ ง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
- มีระบบงานเพื่อรองรับการบริการจัดการ ทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ ซึ่งประกอบดวย
ระบบงานงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบทะเบียนสินทรัพย และระบบบัญชี 3 มิติ
http://financial.kmitl.ac.th/
- มีระบบงานที่ใหบริการทางดานการเรียนการสอนกับนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่
ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ และระบบรับสมัคร
นักศึกษา เปนตน
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http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
- มีระบบงานที่รองรับงานทางดานบุคลากร
ระบบสารสนเทศบุคลากร
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
ระบบใบแจงเงินเดือน คาตอบแทน
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
ระบบตรวจสอบคารักษาพยาบาล
https://www.itrector.kmitl.ac.th/nurse
- มีระบบงานที่ใหบริการทางดานตาง ๆ กับนักศึกษาและบุคลากร
ระบบจองรถยนตสวนกลาง
https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/
ระบบจองหองประชุมสวนกลาง
https://www.itrector.kmitl.ac.th/meeting_room/
ระบบแจงซอมสวนกลาง
https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/
ระบบการสืบคนขอมูลหอสมุดกลาง
http://161.246.37.11/
ระบบบริการดาน E-Mail ของสถาบัน
http://webmail.kmitl.ac.th/
ระบบการบริการเครือขายแบบไรสาย (รองรับการเก็บรายละเอียดผูใชงานและการใชงาน)
http://www.kmitl.ac.th/hotspot
- มีระบบรองรับการทดลองพัฒนาระบบงานสําหรับหนวยงาน บุคลากร และนักศึกษา
การใหบริการเว็บเซิรฟเวอร
http://webserv.kmitl.ac.th
- มีการใหบริการโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจัย
แบงเปน 6 กลุม คือ
กลุมที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบ
กลุมที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรม
กลุมที่ 3 โปรแกรมคํานวณเชิงตัวเลขเฉพาะทาง
กลุมที่ 4 โปรแกรมชวยพัฒนาการคํานวณเชิงตัวเลข
กลุมที่ 5 ซอฟทแวรลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟท
กลุมที่ 6 Open Source
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ผูตองการใชงานตอง login เขาระบบเงินเดือนกอน http:// itrector.kmitl.ac.th/salary/) จึงจะเขาไปดาวน
โหลดซอฟทแวรที่มีใหดาวนโหลดได)
- มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา
http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
(หลักฐานอางอิง 7.3-2/1 ถึง 7.3-2/14)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
- มีการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบสารสนเทศ โดยการ ใหผูใชตอบแบบประเมินความพึง
พอใจผานทางเอกสารสํารวจ ความพึงพอใจ จะทําการสํารวจในชวงเดือนพฤษภาคมของแตละ ปงบประมาณ
(หลักฐานอางอิง 7.3-3)
4. การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
- จัดใหมีการประชุมผูพัฒนาระบบงาน เพื่อนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหและสรุปผลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบงาน เพื่อนํามาปรับปรุงระบบงานตอไป
• มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนไปตามผลการประเมินความพึงพอใจในปที่ผานมา เชน
• จัดเตรียมขอมูลสําหรับทํารายงานทางการเงินเพื่อสงใหคณะกรรมการทรัพยสินของสถาบันฯ
• ไดปรับปรุงฐานขอมูล และปรับปรุงโปรแกรมใหทํางานรวดเร็วยิ่งขึ้นมีการจัดการอบรมเพื่อทบทวนและ
สรางความเขาใจในการใชงานโปรแกรมสารสนเทศ ไดแก อบรมการใชงานระบบสารบรรณ อบรมการใช
งานระบบทะเบียนคุมงบประมาณ เมื่อเดือนสิงหาคม ปพ.ศ. 2556
(หลักฐานอางอิง 7.3-4)
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
- มีการสงขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน ผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และมีการจัดทํารายงานเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของสถาบันที่ http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/
- มีการนําสงขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาที่กําหนด
(หลักฐานอางอิง 7.3-5)
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รายการเอกสารหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
7.3-1/1
7.3-1/2
7.3-1/3
7.3-1/4
7.3-1/5
7.3-1/6
7.3-1/7
7.3-2/1
7.3-2/2
7.3-2/3
7.3-2/4
7.3-2/5
7.3-2/6
7.3-2/7
7.3-2/8
7.3-2/9
7.3-2/10
7.3-2/11
7.3-2/12
7.3-2/13
7.3-2/14
7.3-3
7.3-4
7.3-5

รายการเอกสารหลักฐาน
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555
แผนแมบทสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 มกราคม 2557
(https://www itrector.kmitl.ac.th/regu/fileupload/a930.pdf)
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557
(https://www itrector.kmitl.ac.th/regu/fileupload/a933.pdf)
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
- แผนระบบสารสนเทศ
- โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ
http://financial.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
https://www.itrector.kmitl.ac.th/nurse
https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/meeting_room/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/
http://161.246.37.11/
http://webmail.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/ hotspot
http://webserv.kmitl.ac.th
http://www.itrector.kmitl.ac.th/salary
http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ
http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/
ระบบ CHE QA Online http://www.cheqa.kmitl.ac.th/cheqa
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……5………ขอ : .........4........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……5………ขอ : .........4........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……6………ขอ : .........5........….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานวิชาการ รวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย
3 ดาน ตามบริบทของสวนงานวิชาการ ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงานวิชาการ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสวนงานวิชาการ
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่
ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

2

3
4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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6

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป



เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบ ริห ารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานวิชาการ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งที่ 698/2556 โดยมี
ผูบริหาร ประธานสาขาวิชา และผูแทนหนวยงานสนับสนุนรวมเปนคณะกรรมการ (7.4-1.001)
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสวน
งานวิชาการ
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยความเสี่ยง ตามบริบทของคณะ ไดแก (7.4-2.001)
-ดานกลยุทธ ปจจัยเสี่ยงคือ (1) จํานวนนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากวาแผนที่กําหนด
และ (2) จํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยมีนอย
-ดานการปฏิบัติงาน ปจจัยเสี่ยงคือ (3) นักศึกษาขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ และ (4)
จํานวนขอมูลผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมของอาจารยและนักวิจัยของคณะที่ไดรับการอางอิงในระดับชาติที่
ไดจากการสืบคนในฐานขอมูลตาง ๆมีนอย
-ดานการเงิน ปจจัยเสี่ยงคือ (5) งบประมาณที่จัดสรรไวลวงหนาไมสอดคลองตอความตองการใน
การปฏิบัติงานจริง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ
2 โดย (7.4.3.001)
-ดานกลยุทธ ปจจัยเสี่ยงคือ (1) จํานวนนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากวาแผนที่
กําหนด ความเสี่ยงอยูในระดับสูง และ (2) จํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกตอ
จํานวนอาจารยและนักวิจัยมีนอย ความเสี่ยงอยูในระดับสูง
-ดานการปฏิบัติงาน ปจจัยเสี่ยงคือ (3) นักศึกษาขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ความเสี่ยงอยู
ในระดับสูง และ (4) จํานวนขอมูลผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมของอาจารยและนักวิจัยของคณะที่ไดรับการ
อางอิงในระดับชาติที่ไดจากการสืบคนในฐานขอมูลตาง ๆ มีนอย ความเสี่ยงอยูในระดับสูง
-ดานการเงิน ปจจัยเสี่ยงคือ (5) งบประมาณที่จัดสรรไวลวงหนาไมสอดคลองตอความตองการใน
การปฏิบัติงานจริง ความเสี่ยงอยูในระดับสูง
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 23 ธ.ค. 56 (7.4 -4.001) และขณะนี้อยูในระหวาง
ดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปนการรายงานรอบ 6
เดือน รายงานผลตอคณะกรรมการประจําสวนงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 9 มิ.ย. 57 (7.4-5.001)
และครั้งที่ 2 จะรายงานเมื่อครบรอบ 12 เดือน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
งานประกัน คุณภาพฯ รายงานความเสี่ย งประจําปงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน ตอที่ป ระชุม
กรรมการประจําสวนงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 9 มิ.ย.57 ซึ่งคณะกรรมการประจําสวน
งานวิชาการไดใหคําแนะนําในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2558 (7.4-6.001)
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4-1.001
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร 698/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ 2557
7.4-2.001
แบบวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง (ERM-01)
7.4-3.001
แบบวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง (ERM-03)
7.4-4.001
แผนบริหารความเสี่ยง (ERM-04)
7.4-5.001
แบบติดตามการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ERM-05) นําเขารายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 9 มิ.ย.57
7.4-5.002
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 9 มิ.ย.57
7.4-6.001
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 9 มิ.ย.57
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ตัวบงชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสวนงานวิชาการ (สมศ.)
คําอธิบาย : การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสวนงานวิชาการ จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ประสิทิธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง
(คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
เปาหมายของปการศึกษา 2556
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556

: .........4.30..….คะแนน
: .........4.30..….คะแนน
: .........4.30..….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน :
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และปฏิบัติหนาที่ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มีการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังบังคับบัญชา ทั้งในการประชุมคณะกรรมการประจํา
สวนงานเปนประจําทุกเดือน การประชุม/อบรม/สัมมนา และการจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ สนับสนุนให
บุคลากรในสวนงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยใหอํานาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม เชนรอง
คณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน
คณะไดเขารวมการประชุม/สัมมนา /อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อประโยชนของสวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.13-001
มติสภาสถาบันครั้งที่ 3/2557 เรื่องขอเสนอพิจารณาผลการประเมินผลการบริหารของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……8………ขอ : .........5........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……8………ขอ : .........5........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……8...……ขอ : .........5........….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาสวนงานวิชาการและบุคลากร
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สวนงานวิชาการ กําหนด
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

3
4
5
6
7

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน หลักฐานอางอิง 8.1 – 1.001
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
สถาบั น (พ.ศ. 2552-2554) เพื่ อการบริ ห ารจัดการอยางมีป ระสิทธิภ าพ มีความมั่น คงในดานการเงิ น
งบประมาณ โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรทางการเงิน จํานวน 3 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
กลยุทธที่ 1 : กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาคณะ
กลยุทธที่ 2 : จัดทําฐานขอมูลการใชเงินและรายงานการใชเงิน เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
มี ความคลองตัว มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 3 : กลยุทธในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเงินงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การจัดหารายไดเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ
กลยุทธที่ 1 : จัดหาผลประโยชนจากที่ราชพัสดุของคณะ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาการจัดจําหนายตําราและเอกสารประกอบเรียนของนักศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถรองรับความตองการตอการใชงาน
ดานการเงินและงบประมาณ
หลักฐานอางอิง 8.1 – 1.002, 8.1 – 1.003
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
คณะวิศวกรรมศาสตร มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการแผนกลยุทธไดมีการประชุมการวางแผน
และการจัดสรรการใชงบประมาณ ป 2556 หลักฐานอางอิง 8.1 – 2.001,8.1 – 2.002,8.1 –
2.003,8.1 – 2.004
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสวนงานวิชาการและ
บุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการจัดทํางบประมาณประจําป 2556 โดยผานกระบวนการวิเคราะหและ
จัดทําประมาณการรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อขอรับการพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการสวนวิชาการ
คณะ แลขอรับการพิจารณาอนุมัติจากสภาสถาบัน หลักฐานอางอิง8.1 – 3.001,8.1 – 3.002,8.1 – 3.003,8.1
– 3.004, 8.1 – 3.005, 8.1 – 3.006
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและจัดซื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร จัดทํารายงานการใช
เงินงบประมาณและเงิน รายได เสนอคณบดี ผูบริห าร และสวนการคลัง สํานักงานอธิการบดี ทุกสิ้น เดือน
หลักฐานอางอิง8.1 – 4.001
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สวนงานวิชาการ กําหนด
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สวนงานวิชาการ กําหนด
เจาหนาที่การเงินคณะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน พัสดุ ทรัพยสินของสถาบันและประกาศสถาบันฯเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์ สิน ผานการตรวจสอบจาก
หัวหนางานการเงิน สงเอกสารเบิกจายเงินไปที่สวนการคลัง สถาบันมีหนวยงานตรวจสอบคือสวนตรวจสอบ
ภายใน สังกัดสํานักงานสภาสถาบัน ทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายของคณะตามกิจกรรมที่กําหนดไว
ในแผนการตรวจสอบประจําป สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เขาตรวจสอบปละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกคณะ หลักฐานอางอิง8.1 – 6.001, 8.1 – 6.002, 8.1
– 6.003
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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รายการเอกสารหลักฐาน
8.1-1.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
8.1-2.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
8.1-3.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
8.1-4.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
8.1-5.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
8.1-6.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
8.1-7.001
เอกสารในแฟมของการเงิน
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………8………ขอ : .........4.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………9………ขอ : .........5.......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………8………ขอ : .........4.......….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน
วิชาการ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3)
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สวนงานวิชาการ
มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

2

3
4

5

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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6
7
8
9

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณะตางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตาม
คํ า สั่ งที่ 454/2556 วั น ที่ 15 ส.ค. 2556 คําสั่งที่ 634/2556(เพิ่มเติ ม) วัน ที่ 7 พ.ย. 2556 และคําสั่ง ที่
090/2557 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) โดยมีผูบริหาร ประธานสาขาวิชาและหัวหนาหนวยงานสนับสนุน รวม
เปน คณะกรรมการ (9.1-1.001) และมี การแตงตั้งอนุกรรมการประกัน คุณภาพของสาขาวิช าตามคําสั่งที่
453/2556 วันที่ 15 ส.ค. 2556 เพื่อดูแลและดําเนินงานการประกันคุณภาพของสาขาวิชา (9.1-1.002) มีการ
จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2556 (9.1-1.003) มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกั น คุ ณภาพและอนุ กรรมการประกั น คุ ณภาพสาขาวิช าเพื่อหารือเกี่ย วกับ การดําเนิน งานดานประกั น
คุณภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิ.ย. 56 (9.1-1.004) ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.ย. 56 (9.1-1.005) ครั้งที่ 3 วันที่ 29
ม.ค. 57 (9.1-1.006) ครั้งที่ 4 วันที่ 26 พ.ค. 57 (9.1-1.007) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
สาขาและระดับคณะ (9.1-1.008) จัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา (9.11.009) จัดทําระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace เพื่อใหหนวยงานและสาขาวิชาจัดเก็บขอมูล
เอกสารหลักฐานตาง ๆ (9.1-1.010)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงานวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการประกาศนโยบายดานการประกันคุณภาพ (9.1-2.001) และ เผยแพร
นโยบายไปสูบุคลากรโดยการแจงผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (9.1-2.002)
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3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ
เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรใชอัตลักษณเดียวกับสถาบัน ดังนั้นตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จึ ง ใช ตั ว บ ง ชี้ เ ดี ย วกั บ สถาบั น เช น กั น คื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ 9.1.1 ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย การ
ประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน (9.1.1.-1) (9.1.1-2) (9.1-1.3)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3)
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงานวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการดําเนิน งานและการติด ตามผลการดํ าเนิ น งานดา นการประกัน คุ ณภาพอยา ง
สม่ําเสมอ ทั้งการประชุมคณะกรรมการและการประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพของสาขาวิชา (9.1-4.001)
มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับคณะตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน Che-QA Online (9.1-4.002) และจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
(9.1-4.003) จัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา(9.1-4.004) และรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประมาณเดือนก.ค.หรือ ส.ค.ของทุกป(9.1-4.005) มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพปการศึกษาที่ผานมา ไปเปนแนวทางในการในการจัดทําแผนพัฒนคุณภาพของคณะ (9.14.006)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน เช น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพ ป 2556 (9.1-5.001) การจัดทําแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. 2558-2562 (9.1-5.002) การ
สนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2556-57 (9.1-5.003) การดําเนินการเรื่อง
สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่จะฝกงานในปการศึกษา 2556(9.1-5.004) และมีการเปดหลักสูตรใหมในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2556 (9.1-5.004) ไดแกวิศวกรรมปองกันประเทศ (ปริญญาโท) และ
วิศวกรรมอาหาร (ทั้งระดับปริญญาโทและเอก) และกําลังดําเนินการเพื่อขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และพลังงานเพื่อความยั่งยืน ระดับปริญญาโทในปการศึกษา 2557 (9.1-5.005)
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรใชระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9องคประกอบคุณภาพ ไดแก (9.1-6.001)
(1) เว็บไซดสถาบัน www.kmitl.ac.th
(2) เว็บไซดคณะวิศวกรรมศาสตร www.kmitl.ac.th/engineer
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(3) เว็บไซดงานประกันคุณภาพฯ www.kmitl.ac.th/dss/index.html
(4) เว็บไซดงานบริการการเรียนการสอน www.kmitl.ac.th/eso/Home.php
(5) เว็บไซดงานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา www.kmitl.ac.th/grad_eng/index1.html
(6)เว็บไซดสาขาวิชาตาง ๆ
(7) เว็บไซดงานบริหารการวิจัย www.kmitl.ac.th/engineer/youtube.php
(8) เว็บไซดสวนประกันคุณภาพ www.itrector.kmitl.ac.th/qakm
(9) เว็บไซดสวนบริหารวิชาการและวิจัย www.kmitl.ac.th/research/index.html
(10) เว็บไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
(11) เว็บไซดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ www.kmitl.ac.th/bass
(12) เว็บไซดสํานักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th
(13) เว็บไซดสวนแผนงาน www.kmitl.ac.th/plandiv/
(14) ระบบสารสนเทศสวนแผนงาน http://161.246.65.158/plandv/index/index.php
(15) ระบบบัญชีสามมิติ http://financial.kmitl.ac.th
(16) ระบบสารสนเทศบุคลากร www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel/menus.php
(17) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสDspaec http://161.246.35.47/jspui
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ
โดยใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยทุกภาคเรียน (9.1-7.001) (9.17.002) การจัดกิจ กรรมของนักศึกษาตองมีการจัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ ประเมิน ผลโครงการ และ
สรุ ป ผลการจั ดทํ า โครงการ(9.1-7.003) (9.1-7.004) มี การนิ เทศนั กศึ กษาฝ กงาน โดยคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมสัมพันธไปพบผูประกอบการตามหนวยงานตาง ๆ ที่คณะจัดสงนักศึกษาไปฝกงานเพื่อรับฟงความ
คิด เห็ น ข อเสนอแนะต า ง ๆ เพื่ อนํา มาปรับ ปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถตรงตามความตองการของผูชับัณฑิต (9.1-7.005) นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีผูแทนจากทุกคณะเขารวมเปนกรรมการ พรอมทั้งผูแทนชุมชน
ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับความรวมมือในการพัฒนา
ชุมชน ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนในดานตาง ๆ (9.1-7.006)
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน
คณะวิ ศวกรรมศาสตร สจล. และคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 56 และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน จากนั้นมีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
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ใหกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2556 ซึ่งมีนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรทั้ง 2 สถาบันเขารวม (9.18.001) หลั ง จากนั้ น ได มี ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาของทั้ ง 2 สถาบั น เข า ร ว มโครงการทั ศ นศึ ก ษา ณ
มหาวิทยาลัยนันนยาง ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 21-23 ม.ค. 2557 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการใชภาษาอังกฤษ
ในสถานการณจริง (9.1-8.002)
ในส ว นของนั ก ศึ ก ษา มี ก ารทํ า บั น ทึ ก ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการด า นการประกั น คุณ ภาพของ
นักศึกษา 9 สถาบัน (9.1-8.003) และมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหวางสถาบันปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557
โดยมีตัวแทนนักศึกษาของทุกสถาบันเขารวม (9.1-8.004)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-1.001
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556
คําสั่งที่ 454/2556 คําสั่งที่ 634/2556(เพิ่มเติม) คําสั่งที่ 090/2557(เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม)
9.1-1.002
คําสั่งที่ 453/2556 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพประจําสาขาวิชา
ปการศึกษา 2556
9.1-1.003
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556
9.1-1.004
บันทึกขอความเชิญประชุม / รายงานการประชุม วันที่ 19 มิ.ย.56
9.1-1.005
บันทึกขอความเชิญประชุม / รายงานการประชุม วันที่ 26 ก.ย.56
9.1-1.006
บันทึกขอความเชิญประชุม / รายงานการประชุม วันที่ 29 ม.ค.57
9.1-1.007
บันทึกขอความเชิญประชุม / รายงานการประชุม วันที่ 26 พ.ค.57
9.1-1.008
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา/ระดับคณะ
9.1-1.009
คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา/กําหนดการ/รายงานผลการ
ตรวจ/รูปภาพ
9.1-1.010
Printout หนาระบบ Dspace
9.1-2.001
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
9.1-2.002
เอกสารสง E-paper แจงประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-3.001
เอกสารตามตัวบงชี้ 9.1.1
9.1-4.001
เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะและการประชุมอนุกรรมการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา (เอกสาร 9.1-1.004 9.1-1.005 9.1-1.006 9.1-1.006)
9.1-4.002
Printout หนาระบบ Che QA Online
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9.1-4.003
9.1-4.004
9.1-4.005
9.1-4.006
9.1-5.001
9.1-5.002
9.1-5.003
9.1-5.004
9.1-5.005
9.1-5.006
9.1-6.001
9.1-7.001
9.1-7.002
9.1-7.003
9.1-7.004
9.1-7.005
9.1-8.001
9.1-8.002
9.1-8.003
9.1-8.004
9.1-9.001

เลมรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 และกําหนดการดําเนินงาน
เอกสารแจงกําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา2556
แผนพัฒนาคุณภาพปการศึกษา 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 เรื่องขอเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2556 เรื่องการจัดทํา
แผนการรับนักศึกษา (พ.ศ.2558-2562)
การสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2556-57
การดําเนินการเรื่องสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่จะฝกงานในปการศึกษา 2556
มติสภาสถาบันอนุมัติเปดหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ และ วิศวกรรมอาหาร
เอกสารขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน
Printout หนาระบบสารสนเทศตาง ๆ
ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผลเรื่องการประเมินผูสอน
เอกสารการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน (เอกสารตามแฟม)
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เลมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
เอกสารรายงานการเขาพบผูบริหารและวิศวกรผูดูแลนักศึกษาฝกงานรวมทั้งการนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน
รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 7 ก.ค. 56
รายงานผลโครงการการทัศนศึกษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการประกอบอาชีพ
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน
เอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาระหวางสถาบัน ปการศึกษา 2556
printoutหนาระบบ Dspace
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ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 : ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ผลประเมิน
อยูระหวาง
0.00-1.50

คะแนน 2
ผลประเมิน
อยูระหวาง
1.51-2.50

คะแนน 3
ผลประเมิน
อยูระหวาง
2.51-3.50

คะแนน 4
ผลประเมิน
อยูระหวาง
3.51-4.50

คะแนน 5
ผลประเมิน
อยูระหวาง
4.51-5.00

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
3.88
เปาหมายของปการศึกษา 2556
3.88
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 3.76

: 4 คะแนน
: 4 คะแนน
: 4 คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
• สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ ใ ห
การศึกษา และวิจัย เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม
จริยธรรม และดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน ที่เปนเปาหมายรวมกันวา “ เปนสถาบันทางการศึกษา
ชั้นนําที่มุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูดวยภูมิปญญาและศิลปะ
วิทยาการในการการพัฒนาชาติสูสังคม” และสภาสถาบัน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้ “ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน”
• อัตลักษณ หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
- ซื่อสัตย หมายถึง ประพฤติตรงตอตนเอง ผูอื่น และประเทศชาติ รวมทั้งตรงตอเวลาและ
หนาที่
- ใฝรู หมายถึง การแสวงหาความรู คิดสรางสรรคและนําความรูไปใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูใน
ดานตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนความรูทั่วไป และความรูดานวิชาชีพ
- สูงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน และมีจิตอาสา เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย
• ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการใหเกิดอัตลักษณและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบัณฑิตที่
สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของสถาบัน
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ลําดับ
ผลสํารวจความคิดเห็น
1 ผลสํารวจของบุคลากร
2 ผลสํารวจของนักศึกษา
3 ผลสํารวจของผูใชบัณฑิต
คาคะแนนเฉลี่ย

คาคะแนน
3.54
3.76
3.99
3.76

รายการเอกสารหลักฐาน
9.1.1-1
มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่
28 มีนาคม 2555 เรื่อง การทบทวนอัตลักษณของสถาบัน
9.1.1-2
รายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันที่
สงผลตออัตลักษณ
9.1.1-3
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสถาบัน (การปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ )
9.1.1-4
ผลการสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)
คําอธิบาย : ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ระบุไววา “...ใหห นวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปน
ตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดนี้ จะ
เป น คะแนนที่ ส ามารถสะท อ นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานด านต า งๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
เปาหมายของปการศึกษา 2556
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556

........4.57....คะแนน
........4.57....คะแนน
........4.74....คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ
1. เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด
2. ขอมูลประกอบการพิจารณา คือ คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดย
ตนสังกัด
3. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่กําหนดใน
ระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
หนวยนับ
(ผลการประเมินปการศึกษา 2555 )
1. คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามองคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุป ระสงค และ คาเฉลี่ย
5.00
แผนการดําเนินการ
2 การเรียนการสอน
คาเฉลี่ย
4.13
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
คาเฉลี่ย
5.00
4 การวิจัย
คาเฉลี่ย
5.00
5 การบริการวิชาการแกสังคม
คาเฉลี่ย
5.00
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คาเฉลี่ย
4.00
7 การบริหารและการจัดการ
คาเฉลี่ย
4.75
8 การเงินและงบประมาณ
คาเฉลี่ย
5.00
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยนับ

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 ประกอบ (ขอ 1.1 – 1.9)

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
(ผลการประเมินปการศึกษา 2555 )
4.00
4.57

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.15
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2556 ระดับคณะ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปการศึกษา 2556
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ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน*
ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 1.1
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.1

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

8 ขอ

บรรลุเปาหมาย

8 ขอ



( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)
5
5

5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 65

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 35

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8

7 ขอ
7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 ขอ

208 x 100
307.5
104 x 100
307.5

1,004 x 100
1116
1,345.93
คะแนนเฉลี่ย
ตัวบงชี้ที่ 2 (สมศ.)
4.00
348
6.25 x 100
ตัวบงชี้ที่ 3 (สมศ.)
รอยละ 10
99
2.5 x 100
ตัวบงชี้ที่ 4 (สมศ.)
รอยละ 20
17
1,649
คาดัชนีคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 (สมศ.)
5.00
307.5
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 1 (สมศ.)

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

รอยละ 95

2 ขอ



2

67.64 รอยละ



5

33.82 รอยละ



5

7 ขอ
7 ขอ
4 ขอ
6 ขอ
5 ขอ





5
5
3
5
5

89.96



4.50

3.87



3.87

6.31



1.26

14.71



1.47

5.36



4.47
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3.89

ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3

7 ขอ
6 ขอ

7 ขอ
6 ขอ




5
5
5

6 ขอ
5 ขอ
180,000 บาท

ตัวบงชี้ที่ 5 (สมศ.)

รอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 6 (สมศ.)

รอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 7 (สมศ.)

รอยละ 5

คะแนนเฉลีย่
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2

5 ขอ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 8 (สมศ.)

รอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 9 (สมศ.)
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 10 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 11 (สมศ.)
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 13 (สมศ.)
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 7

3 ขอ

74,991,927
311.5
180.5 x 100
320.5
80 x 100
320.5
2.75 x 100
320.5

7 ขอ
6 ขอ




5
5

240,744.55



5

56.32



5

24.96



5

0.86



0.43
4.24

1 x 100
5
5

5 ขอ
5 ขอ




5
5

20



3.33

ขอ



5
4.58

4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

6 ขอ
5 ขอ
5 ขอ





5
5
5
5

7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
4.30

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4.30








5
5
5
4
4.30
4.66
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ตัวบงชี้ที่ 8.1
7 ขอ
7 ขอ
5

คะแนนเฉลี่ย
5
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 9.1
9 ขอ
8 ขอ
4

ตัวบงชี้ที่ 15 (สมศ.)
4.57
4.74
4.74

คะแนนเฉลี่ย
4
องคประกอบที่ 9
* ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00-1.50
เรงดวน
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุง

5.00
5.00
-

5.00
3.75
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

3.43
3.48
4.17
5.00
4.74

5.00
3.89
5.00
4.24
4.58
5.00
5.00
5.00
4.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี

5.00

4.67

3.79

4.38

การดําเนินงานระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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หมาย
เหตุ

ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ 2.8
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2
ก
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 2.4
ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 8.1
ตัวบงชี้ 9.1
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 2
ก
มาตรฐานที่ 2
ข
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 2.5
ตัวบงชี้ 2.6
ตัวบงชี้ 2.7
ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2
ตัวบงชี้ 4.1

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

-

-

-

-

3.22
5.00
3.22

3.22
5.00
3.22

0.00-1.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดีมาก

-

4.86

-

4.86

-

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.71

-

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.71

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

4.44

4.56

4.60

การดําเนินงานระดับดีมาก

2.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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หมาย
เหตุ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

ตัวบงชี้ 4.3
ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ 5.2
ตัวบงชี้ 6.1
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 2
ข
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 7.2
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบงชี้
ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

4.56

5.00
5.00
5.00
5.00
4.60

5.00

5.00

-

5.00
5.00
5.00
4.44

-

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

การ
ดําเนินงาน
ระดับ
ดีมาก

ผลการประเมิน

3.48

0.00-1.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การดําเนินงานระดับดีมาก

3.48

4.09
5.00
5.00
4.09

การดําเนินงานระดับดี

การดําเนินงานระดับดี

4.67

3.79

4.38

การดําเนินงานระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
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หมาย
เหตุ

ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองดานการบริหาร
จัดการ
ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวบงชี้ 2.6
ตัวบงชี้ 2.7
ตัวบงชี้ 2.8
ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2
ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ 5.2
คาคะแนนเฉลี่ย ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ 2.4
ตัวบงชี้ 2.5
ตัวบงชี้ 4.1
ตัวบงชี้ 6.1
ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 9.1
คาคะแนนเฉลี่ย
ดานกระบวนการภายใน

I

P

O

รวม

-

4.67

3.49

4.03

3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การดําเนินงานระดับดี

3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

-

4.67

3.49

4.03

การดําเนินงานระดับดี

5.00

4.56
5.00
2.00
5.00

5.00

4.67
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

4.67

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00

4.56

190 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556

หมายเหตุ

ดานการเงิน
ตัวบงชี้ 4.3
ตัวบงชี้ 8.1
คาคะแนนเฉลี่ย
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 7.2
คาคะแนนเฉลี่ย
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

5.00
5.00

5.00

-

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

-

5.00

5.00

5.00

3.73

4.36

5.00
5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

5.00

3.73

4.36

การดําเนินงานระดับดี

5.00

4.67

3.79

4.38

การดําเนินงานระดับดี

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดี

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดี
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ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
ตัวบงชี้ 2.5
(2) ดานวิชาการ
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 2.4
ตัวบงชี้ 2.6
(3) ดานการเงิน
ตัวบงชี้ 8.1
(4) ดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 9.1
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.7
ตัวบงชี้ 2.8
ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

5.00
5.00
5.00

-

-

การดําเนินงานระดับดีมาก

3.33
2.00

4.47

5.00
5.00
4.08
2.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

5.00
5.00

-

5.00
3.00
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

-

การดําเนินงานระดับดี

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

4.40

4.47

4.53

การดําเนินงานระดับดีมาก

-

5.00
5.00

3.22

3.89
5.00
5.00
5.00
5.00

การดําเนินงานระดับดี

5.00
5.00
5.00
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หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
(2) ดานการวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 4.3
(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ 5.2
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

5.00

5.00
5.00
5.00

3.48

4.24
5.00
5.00
5.00

การดําเนินงานระดับดี

5.00

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00
-

5.00
5.00
-

5.00

5.00
5.00
5.00

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

5.00

5.00

3.74

4.28

การดําเนินงานระดับดี

5.00

4.67

3.79

4.38

การดําเนินงานระดับดี

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับดี

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับดี
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หมายเหตุ

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. บางรายวิชา ในบางหลักสูตร ยังขาดความสอดคลอง 1. ตรวจสอบความสอดคล อ ง มคอ. 3
กั บ
จุด ประสงค ห ลั กของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร โดย
ระหวางหลักสูตรกับ มคอ. 3
ประธานกรรมการและกรรมการประจําหลักสูตร
รวมทั้งการทวนสอบจากการพิจารณา มคอ. 5
และจัดทํา มคอ. 7 โดยใหอาจารยป ระจํ า
หลักสูตรมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 80 จาก
จํานวนอาจารยที่สอนประจําหลักสูตรทั้งหมด
2. ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 2. อาจารยประจําหลักสูตร ควรกํากับ ติดตามให
คณาจารย และผู รั บ ผิ ด ชอบ ดํ า เนิ น การตาม
ระดับอุดมศึกษายังไมครบถวนทุกตัวบงชี้
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให
ครบถวน
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องคประกอบที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 1. มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนการจั ด
และวิ ช าชี พ แก นั ก ศึ ก ษาอย า งเป น รู ป ธรรม เช น
กิจกรรมและนํามาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรม
โครงการ Activity day
ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
การวิจัย
จุดแข็ง
ความสามารถของอาจารยที่สามารถเพิ่มเติมหาแหลงเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยมากกวาเกณฑมาตรฐาน
(180,000 บาท) เปน 240,744.55 บาท

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 4

จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สนับสนุน และสงเสริมใหอาจารยเพิ่มเติมหาแหลง
เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค อ ย า ง
ตอเนื่อง เชน รวบรวมขอมูลแหลงทุน อํานวยความ
สะดวกในเรื่องเอกสารสัญญาตางๆ ปรับเปลี่ยนขอ
ระเบียบที่อุปสรรค(ถามี) เปนตน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace เพื่อ 1. รณรงคใหการใชงานระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อเปน
อํ า นวยความสะดวกให ส าขาวิ ช าและหน ว ยงาน
ฐานขอมูลของคณะฯ ในการจัดเก็บเอกสารและ
สามารถดู ส ถิ ติ เพื่ อ ใช ใ นการติ ด สิ น ใจในการ
สนับสนุน
ดําเนินงานดานตางๆตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 10
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556
องคประกอบที่ 10
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ตัวบงชี้ที่ 10.1 แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย : แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป หมายถึง แผนการทํางานของบุคคลหรือของงาน
หรือ ของกลุมงาน ตามภาระงานประจําที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากการถายทอด
จากแผนกลยุทธคณะ แผนปฏิบัติการประจําป คํารับรองปฏิบัติการประจําป การประกันคุณภาพการศึกษา
หรืออื่นๆ มีการกําหนดชวงเวลาทํางาน และผูรับผิดชอบ
เกณฑคะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ ( 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4………ขอ : .........4......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5………ขอ : .........5......….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ
ของงาน หรือ ของกลุมงาน ครบทุกงาน
มีการถายทอดแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ลงสูรายบุคคล
มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ประจําป
มีการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
มีการนําผลการประเมินตามขอ 4 มาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือ
ปฏิทินปฏิบัติงานปตอไป

2
3
4
5

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี






การดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ ของงาน หรือ ของกลุมงาน ครบ
ทุกงาน (10.1-1)
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หนวยงานภายในสํานักงานคณบดี มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ครบทุกหนวยงานดังนี้
1. เลขานุการคณะ
2. เลขานุการคณบดี
3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานแผนงาน
6. งานพัสดุ
7. งานกิจการนักศึกษา
8. งานบริหารงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
9. งานบริหารการวิจัย
10. งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
11. งานบริการการเรียนการสอน
12. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. งานอาคารสถานที่
14. งานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ลงสูรายบุคคล
ทุกหนวยงานมีการถายทอดแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน โดยการนําแผนปฏิบัติงานประจําป
มาถ ายทอดใหบุ คลากรภายในหนว ยงานไดรับ ทราบ และดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติงานประจําปที่วางไว
(หลักฐาน 10.1-2)
3. มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
มีการติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน ดังนี้คือ (หลักฐาน 10.1-3)
1. งานแผนงานติดตามงานของทุกหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และคํารับรองปฏิบัติการ
ประจําป ที่หนวยงานรับผิดชอบ
2. งานประกันคุณภาพฯ ติดตามงานของทุกหนวยงาน ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ เชน ขอมูล
ดานการเงิน (งานการเงิน), ขอมูลดานนักศึกษา (งานทะเบียนและบัณฑิตศึกษา) , ขอมูลดาน
กิจการนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา), ขอมูลดานบุคลากร (งานทรัพยากรบุคคล), ขอมูลดาน
งานอาคารสถานที่ , ขอมูลดานการวิจัย (งานบริหารการวิจัย) เปนตน
3. สวนของหนวยงาน ก็มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานหรือ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ที่แตละหนวยงานไดระบุไว
4. มีการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
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งานแผนงาน และงานประกันคุณภาพฯ มีการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
เพื่อสรุปการดําเนินงานตามแผนวาบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมายอยางไร เพื่อที่จะไดนําขอมูลในปนี้ไป
ดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติในปตอไป (หลักฐาน 10.1-4)
5. มีการนําผลการประเมินตามขอ 4 มาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานปตอไป
งานแผนงาน และงานประกันคุ ณภาพฯ มีการนําผลการประเมิน ตามขอ 4 มาทบทวนการจัดทํ า
แผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน (10.1-5)
รายการเอกสารหลักฐาน
10.1-1
แผนปฏิบัติงานทุกหนวยงาน
10.1-2
แผนปฏิบัติงานทุกหนวยงาน และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
10.1-3
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
10.1-4
เอกสารการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
10.1-5
แผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2557
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ ของงาน หรือ ของกลุม
งาน ครบทุกงาน
2. มีการชี้แจงทําความเขาใจแผนปฏิบัติงานใหกับหนวยงานยอยภายในสํานักงานคณบดี
3. มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานประจําปวาเปนไปตามแผนหรือไม และควรมี
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 10.2 : การพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหไดมาของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชนการ
ประชุม หรือจัดเวทีแสดงความคิดเห็น มีการกําหนดขั้นตอนหรือคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……3……ขอ : .......3........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……3……ขอ : .......3........….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2
3

มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหไดมาของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงานและการใหบริการของผู
ผูรับบริการไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ของทุกงาน
มีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานและการใหบริการไปปรับปรุงการ
ปฎิบัติงานและพัฒนาการบริการที่สนองความตองการของผูรับบริการ
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงอยางนอย 1 งาน

4
5

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5ขอ

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหไดมาของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คณะ ไดมีการดําเนินการจัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป เพื่อให
ทุกหนวยงานมีความเขาใจตรงกัน มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
(วันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557) (หลักฐาน 10.2-1)
2. มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
จากการประชุ ม การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านไปแล ว นั้ น ทุ ก หน ว ยงานได มี ก ารจั ด ทํ า ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนตาม Flow Chart ของงานแตละหนวยงาน (หลักฐาน 10.2-2)
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3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงานและการใหบริการของผูรับบริการไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ของทุกงาน
ทุกหนวยงานมีผลการประเมินการปฏิบัติงานและการใหบริการ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(หลักฐาน 10.2-3)
4. มีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานและการใหบริการไปปรับปรุงการปฎิบัติงานและพัฒนาการบริการที่
สนองความตองการของผูรับบริการ
ยังไมไดดําเนินการ
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงอยางนอย 1 งาน
ยังไมไดดําเนินการ
รายการเอกสารหลักฐาน
10.2-1
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินดําเนินงาน
ประจําป
10.2-2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ของทุกหนวยงาน
10.2-3
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ “การใหบริการ” ของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ของแตละหนวยงาน
10.2-4
ยังไมไดดําเนินการ
10.2-5
ยังไมไดดําเนินการ
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ตัวบงชี้ที่ 10.3 รอยละของความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้ : คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งหรือสื่อที่ใชอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
flow chart, job description เปนตน โดยเนื้อหาของคูมือการปฏิบัติงาน เปนการกําหนด แนวทาง ขั้นตอน
หรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชในการติดตอสื่อสารหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
งานในสวนสนับสนุนวิชาการ ไดแก 1.งานบริหารงานทั่วไป 2. งานพัสดุ 3.งานการเงินและบัญชี
4.งานแผนงาน 5.งานบริหารทรัพยากรบุคคล 6.งานบริหารการวิจัย 7.งานบริการวิชาการแกสังคม 8.งาน
กิจการนักศึกษา 9.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.งานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู 11.งานบริหาร
วิชาการและบัณฑิตศึกษา 12.งานบริการการเรียนการสอน 13.งานอาคารสถานที่ 14.งานบํารุงรักษาและ
ยานพาหนะ 15.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 55

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
รอยละ 55 – นอย รอยละ 60 – นอย รอยละ 65 – นอย
รอยละ 70 ขึ้นไป
กวารอยละ 60 กวารอยละ 65
กวารอยละ 70
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 60
: ..........3.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 100 : ..........5.....….คะแนน  บรรลุเปาหมาย

สูตร

จํานวนงานที่จัดทําคูมือการปฏิบัติงานครบถวน X 100
จํานวนงานทั้งหมด

สูตร

14 X 100 = 100
14
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ตัวบงชี้ที่ 10.4 : สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานคณบดี
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : นอกเหนือจากการปฏิบัติงานสํานักงานควรจัดพื้นที่ในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการทํางาน และสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……4……ขอ : ........4......คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……4……ขอ : ........4......คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2

มีพื้นที่การปฏิบัติงานที่พอเพียงและเหมาะสมในการทํางาน
มีอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร,
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มีการตกแตง บํารุงรักษาสถานที่ภายในใหมีความเปนระเบียบ,สะอาด และ
ปลอดภัย
มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานในขอ 1 -3
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางาน

3
4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีพื้นที่การปฏิบัติงานที่พอเพียงและเหมาะสมในการทํางาน
คณะ ไดมีการสํารวจขนาดพื้นที่ในการทํางานกวางขวางสะดวกในการปฏิบัติ โดยมีผลประเมินเฉลี่ย
3.69 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
2. มีอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร, จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
คณะ ไดมีการสํารวจวัสดุอุปกรณสํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.75 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
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3. มีการตกแตง บํารุงรักษาสถานที่ภายในใหมีความเปนระเบียบ,สะอาด และปลอดภัย
คณะ ไดมีการสํารวจสภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ สะอาดและปลอดภัย
คิดเปนคาเฉลี่ย 3.56 หมายถึง ความพึงพอใจมาก และการสํารวจสถานที่ทํางานมีแสงสวางเพียงพอ ไมมี
เสียงรบกวน ไมมีกลิ่นเหม็นอับและฝุนละอองเหมาะสมแกการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 3.82 หมายถึง ความพึง
พอใจมาก
4. มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานในขอ 1 -3
คณะ ไดมีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานในขอ 1 -3 สรุปไดดังนี้
4.1 สถานที่ทํางานมีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวน ไมมีกลิ่นเหม็นอับและฝุนละอองเหมาะสมแก
การปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 3.82
4.2 วัสดุอุปกรณสํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทันสมัย เพียงพอ และ
เหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.75
4.3 ขนาดพื้นที่ในการทํางานกวางขวางสะดวกในการปฏิบัติ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.69
4.4 สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ สะอาดและปลอดภัย คิดเปนคาเฉลี่ย
3.56
4.5 บรรยากาศในหนวยงานของทานทําใหทานปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข คิดเปนคาเฉลี่ย 4.00
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
ยังไมไดดําเนินการ
รายการเอกสารหลักฐาน
10.4-1
สรุปความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมการทํางาน
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ตัวบงชี้ที่ 10.5: การพัฒนาสํานักงานคณบดีสูองคกรเรียนรู (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรูฯ ดังนั้นสํานักงานคณบดีจึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสํานักแหงการเรียนรู โดย
มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสํานักงานคณบดีซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให
เปนระบบเพื่อใหทุกคนในสํานักงานคณบดีสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการ
บริหารจัดการความรูในสํานักงานคณบดีประกอบดวยการระบุความรูการคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความ
รูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสํานักการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรี ย นรู  ภ ายในสํ า นั ก การกํ า หนดแนววิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านตลอดจนการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสํานักงานคณบดีใหดียิ่งขึ้น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4………ขอ : .......4........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5………ขอ : ........5.......….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ของ
สํานักงานคณบดี อยางนอย 2 งาน
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

2
3

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

5

การดําเนินการ
มี
ไมมี




เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ของสํานักงานคณบดี อยางนอย 2 งาน
คณะ ได มีการกํ า หนดประเด็ น ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูของสายสนั บ สนุ น ตาม
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 K1. การใหบริการที่ดี ดังนี้คือ (หลักฐาน 10.5-1)
4. คณะไดมีการจัดโครงการดานการใหบริการที่ดี จํานวน 2 โครงการ ไดแกโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557” ผูรับผิดชอบโครงการ งาน
แผนและงานการเงิน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินรายได ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงขั้นตอน และ
เอกสารตาง ๆ ที่ตองใชในการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ในวันที่ 25 มีนาคม 2557
5. คณะได มี ก ารจั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เรื่ อ ง แนวทางพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส Dspace วันที่ 28 มีนาคม 2557 เพื่อใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอดี ขอจํากัด
และปญหาที่พบจากการใชระบบ Dspace เพื่อการจัดเก็บขอมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการแกไขปญหา
และรวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาระบบ Dspace ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. คณะ ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการใหบริการที่ดี เรื่อง “การใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร” จัดโดยสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ1
คณะ ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษาอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 โดยกลุมเปาหมายคือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หลักฐาน 10.5-2)

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
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มีการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนการจัดการความรู ไดแก
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557” ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน ในวันที่ 25 มีนาคม 2557
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ขั้นตอนการเบิกจายเงิน งบประมาณแผนดินและเงิน รายได
ผูรับผิดชอบโครงการ งานแผนและงานการเงิน ในวันที่ 25 มีนาคม 2557
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace
ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
(หลักฐาน 10.5-3)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน
แนวปฏิบั ติ ที่ดีมาพั ฒ นาและจั ดเก็บ อย า งเปน ระบบโดยเผยแพรออกมาเปน ลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)
มีการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพรเปนลายลักษณอักษร และไดเผยแพร
ในงานวัน K Sharing Day วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (หลักฐาน 10.5-4)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (หลักฐาน 10.5-5)
5.1 คณะ ไดจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Dspace) เพื่อใหสาขาวิชาและหนวยงานตาง
ๆ ใชเก็บขอมูลการดําเนินงาน และไดจัดฝกอบรมการใชระบบ Dspace กับบุคลากรของคณะมาแลว จํานวน 2
ครั้ง และในวันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส Dspace เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใชในการปฏิบัติงานจริง โดยใหทางสาขาวิชาทยอยสแกนเอกสารเขาระบบ หรือ
สแกนเอกสารเขาระบบทันทีที่มีเอกสาร (ระบบจัดเก็บเอกสาร Dspace http://161.246.35.47/jspui/) และ
เลมรายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
5.2 คณะ ไดมีการเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกทานเขารวมประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือ
ปฏิทินดําเนิ นงานประจําป ในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2557 เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงเกณฑการตรวจ
ประเมิน สํานักงานคณบดี ในปการศึกษา 2556 ซึ่งไดกําหนดใหทุกหนวยงานไดมีการจัดทําแผนปฎิบัติงาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งตอมาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทางเจาหนาที่
สาขาวิชาไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปและการทําขั้นตอน
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) เพื่อสรุปขั้นตอนการทํางานที่เหมือนกันใหออกมาเปนรูปแบบและแนวปฏิบัติ
เดียวกันที่นํามาใชในการปฏิบัติงานจริงของทุกสาขาวิชา
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รายการเอกสารหลักฐาน
10.5-1
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 และเอกสารโครงการ
10.5-2
แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556
10.5-3
ภาพขาวการจัดกิจกรรม และเลมสรุปโครงการ
10.5-4
เลมสรุปโครงการและภาพกิจกรรมงานวัน K Sharing Day วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
10.5-5
- เลมรายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซดระบบจัดเก็บเอกสาร Dspace
(http://161.246.35.47/jspui/)
- เอกสารและใบเซ็ น ชื่ อ การจั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เพื่ อ การจั ด ทํ า แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปและการทําขั้นตอนปฏิบัติงาน (Flow Chart) สายสนับสนุน ระดับ
สาขาวิชา และ Flow Chart การปฏิบัติงานของสาขาวิชา
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 10.1 แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 10.2 การพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ยังไมมีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานและการ
1. ควรเรงดําเนินการนําผลประเมินการปฏิบัติงาน
ใหบริการไปปรับปรุงการปฏิบัติและพัฒนาการบริการ
และการใหบริการไปปรับปรุงการปฏิบัติและ
ที่สนองความตองการของผูรับบริการ
พัฒนาการบริการที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ
2. ไมมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อยางนอย
3. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการ
ควรมีการปรับปรุง 1 งาน)
ปฏิบัติงานอยางนอย 1 งาน

ตัวบงชี้ที่ 10.3 รอยละของความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบงชี้ที่ 10.4 สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานคณบดี
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ไม มีการนําผลการประเมิ นความพึ งพอใจในขอ 4 มาใช ควรเรงดําเนินการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
เปนขอมูลในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใ น ข อ 4 ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ตัวบงชี้ที่ 10.5 การพัฒนาสํานักงานคณบดีสูองคกรเรียนรู
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน*
ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 10.1
ตัวบงชี้ที่ 10.2
ตัวบงชี้ที่ 10.3
ตัวบงชี้ที่ 10.4
ตัวบงชี้ที่ 10.5
คะแนนเฉลี่ยรวม

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

4
3
รอยละ 60
4
4

14
14

คะแนนการประเมิน

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

บรรลุเปาเหมาย

5
3




5.00
3.00

รอยละ 100



5.00

4
5



4.00
5.00
4.40

( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)



* ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
ปการศึกษา 2556
2. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2556
ภาคผนวก ข
3. ตารางที่ 1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
4. ตารางที่ 2 มาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
5. ตารางที่ 3 มุมมองดานการบริหารจัดการและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
6. ตารางที่ 4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
7. ตารางที่ 5 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
-
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