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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2556
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

7 กรกฏาคม 2557

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจาปีการศึกษา 2556 11

คานา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เป็นส่วนหนึ่ง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่กาหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงาน โดย
การกาหนดพันธกิจของส่วนงานวิชาการบรรจุอยู่ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตั้ งแต่องค์ประกอบที่ 1-9 และ
ตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด จานวน 23 ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคม ให้มั่นใจได้ว่า
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้
รายงานการ ประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นเอกสารที่บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได้
ดาเนินการจัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2554 (1 มิถุนายน พ.ศ.2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

(................................................................)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
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บทสรุปผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมาของการกอตั้งและพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับการจัดตั้งตามประกาศ สถาบันฯ เรื่องการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2553 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา 69 เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 16
ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2553 ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 โดยใหมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการทางดานบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปจจุบัน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในดานอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย ทําใหบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในดานการบริหารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถผลิตนัก
บริหารทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ในปจจุบัน มีคณาจารยจํานวน 25
คน และบุคลากรที่สนับสนุนงานดานวิชาการจํานวน 10
คน เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปพุทธศักราช 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น 770 คน ปริญญาโท 458 คน และปริญญาเอก 147 คน
2. ประเด็นที่ตองพัฒนาเปนกรณีเรงดวน
วิทยาลัยควรมีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ และมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป
(คะแนนเต็ม 5 )
สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
ในปการศึกษา 255 6 วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.34 จาก 5) ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทไดผล ดังนี้
เมื่อพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ (ตาม สกอ.) และตัวบงชี้
สมศ.14 ตัวบงชี้ ในการประเมินครั้งนี้ พบวามีองคประกอบอยูในเกณฑดีมาก
4 องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินกงาน เฉลี่ย 5) องคประกอบที่ 6
(การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย 4.67) องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ เฉลี่ย 4.84)
และองคประกอบที่ 8 (การเงิน เฉลี่ย 5) องคประกอบที่อยูในเกณฑดี 5 องคประกอบ คือ องคประกอบ
ที่ 2 (การผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 4.24) องคประกอบที่ 3 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 4.00) องคประกอบ
ที่ 4 (การวิจัย เฉลี่ย 4.00) องคประกอบที่ 5 (การบริการทางวิชาการแกสังคม เฉลี่ย 4.25) และ
องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เฉลี่ย 4.00) เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ อยูใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34)
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

1

สรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.29) มาตรฐานดานกระบวนการภายใน อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย
4.40) มาตรฐานดานการเงิน อยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5) และมาตรฐานดานบุคลากรเรียนรู
และนวัตกรรม อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.16) เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34)
สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต อยูในระดับ ดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.56) มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ขอ ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ย 4. 65) และ ขอ ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.29) และ มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.80) เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.34)
สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา ดานกายภาพอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ดานวิชาการอยูในระดับ ดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.88) ดานการเงินอยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5) และดานการบริหารจัดการอยูในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.74)
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับ
ดี (คะแนนเฉลี่ย 4. 47) ดานการวิจัยอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ดานการใหบริการวิชาการแก
สังคมอยูในระดับ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูในระดับ ดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34)
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป
(คะแนนเต็ม 5 )
ในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมอยูระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34) ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบ
ตามตัวบงชี้ สกอ.
วิทยาลัยฯ ประเมินตนเอง
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
5.00
และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
4.24
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4.00
4. การวิจัย
4.00
5. การบริการวิชาการแกสังคม
4.25
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.67
7. การบริหารและการจัดการ
4.84
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.00
รวม
4.34
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555
ในปการศึกษา 2555 ที่ผานมา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวมอยูระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ตามตัวบงชี้ สกอ.
ตามตัวบงชี้ สกอ. + สถาบัน
องคประกอบ
วิทยาลัยฯ
คณะกรรมการ
สถาบัน
คณะกรรมการ
ประเมินตนเอง
ประเมิน
ประเมินตนเอง
ประเมิน
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
5.00
5.00
5.00
5.00
และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
4.35
4.08
4.43
4.19
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4.50
4.00
5.00
5.00
4. การวิจัย
3.89
3.54
4.30
4.29
5. การบริการวิชาการแกสังคม
4.00
2.00
5.00
3.95
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.67
3.00
5.00
5.00
7. การบริหารและการจัดการ
4.65
3.64
5.00
4.76
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
5.00
5.00
5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
4.00
5.00
4.00
รวม
4.37
3.64
4.68
4.41
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ประจําปการศึกษา 2556
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1. ที่ตั้งวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ตั้งอยู ณ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท 023298460 โทรสาร 029328461 website: www.amc.kmitl.ac.th
2. ประวัติความเปนมา
ประวัติความเปนมาของการกอตั้งและพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับการจัดตั้งตามประกาศ สถาบันฯ เรื่องการแบงหนวยงานภายใน
ของสวนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 และ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา 69 เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2553 ตามประกาศ
สถาบัน เรื่อง การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2552 โดยใหมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางดานบริหารธุรกิจและ
วิทยาการจัดการรวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปจจุบัน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในดานอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย ทําใหบัณฑิตที่จบการศึกษาเปนที่
รูจักและไดรับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในดานการบริหารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถผลิตนักบริหารทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ในปจจุบัน มีคณาจารย จํานวน 25 คน และบุคลากรที่สนับสนุนงาน
ดานวิชาการจํานวน 10 คน เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ในปพุทธศักราช 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 770 คน ปริญญาโท 458 คน และ
ปริญญาเอก 147 คน
ตราประจําวิทยาลัย คือ
ดอกไมประจํา วิทยาลัย คือ ดอกเฟองฟา
สีประจําวิทยาลัย คือ สีฟา
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3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ได
กําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแนวนโยบาย เพื่อใชในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ปรัชญา
การศึกษาวิจัยบริการวิชาการและสงเสริม พัฒนาสังคมไทยดานการบริหารและจัดการ
ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
ปณิธาน
มุงมั่นผลิตอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อความเปนเลิศทางดานการบริหารและจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้ง สรางจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
3

3

3

วิสัยทัศน
เปนผูนําดานการบริหารและจัดการดวยเทคโนโลยีในระดับสากล
วัตถุประสงค

1. เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันในการเปนองคการทางดานงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและ
ศึกษาบัณฑิต
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการบริหารและจัดการ
3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานการสรางหลักสูตรควบ ปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาโทควบปริญญาเอก
4. เพื่อจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีดานการบริหารและเศรษฐศาสตร
ใหกับทุกหลักสูตรภายในสถาบันฯ อยางมีคุณภาพ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการและฝกอบรมสําหรับบุคลากรของสถาบันฯ ใหมีความรูความสามารถ
ทางดานการบริหารและจัดการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวของในระดับ
ตาง ๆ
6. เพื่อตอบสนองกับหนวยงานหรือบุคลากรโดยทั่วไปที่อยูบริเวณใกลเคียงกับสถาบันฯ ในการพัฒนา
ความรู ความสามารถในดานการบริหารและจัดการ
7. เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดวยการบริหารและจัดการรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสังคมอยางยั่งยืน
8. เพื่อนํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาทําใหเกิดประโยชนทางการ บริหารและ
จัดการรวมถึงการปรับปรุงศูนยบมเพาะธุรกิจ (UMI) ของสถาบันฯ ใหเปนประโยชนกับนักศึกษาในการฝกงาน
และปฏิบัติงานจริงเพื่อใหเกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป
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4. โครงสรางองคกร / แผนภูมิการบริหารงาน
คณบดี
คณะกรรมการสวนงาน

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

ผูชวยคณบดี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

5. ผูดํารงตําแหนงในผังองคกร

4.1 คณบดี
ผศ.ดร.จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
4.2 รองคณบดี
อาจารยปรเมศร อัศวเรืองพิภพ
4.3 รองคณบดี อาจารยทัศไนย ปราณี
4.4 รองคณบดี ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ
4.5 ผูชวยคณบดี
ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง
4.6 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร อาจารยปรเมศร
อัศวเรืองพิภพ
4.7 ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
4.8 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน
4.9 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4.10 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
4.11 ประธานบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ดร.วินัย ปญจขจรศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
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6. บุคลากร
ในปการศึกษา 255 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 35 คน เปนอาจารยประจําทั้งหมด 25 คน ปฏิบัติงานจริง 25 คน และสายสนับสนุน 10 คน จําแนก
ตามประเภทบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 1 และจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จําแนกตามตําแหนงวิชาการ
และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2556 จําแนกตามประเภทบุคลากร
อาจารย
ลาศึกษาตอ
อาจารย นักวิจัย
สาย
ประเภทบุคลากร
ประจํา
(เต็มเวลา)
ประจํา
สนับสนุน
(ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
จริง)
ขาราชการ
9
9
3
ลูกจางประจํา
พนักงานสถาบันฯ เงินงปม.
10
10
1
พนักงานสถาบันฯ เงินรายได
3
พนักงานฯ ม.กํากับ (เปลี่ยน
6
6
สถานสภาพ)
ลูกจางเงินรายได(ชั่วคราว)
3
รวม
25
25
10

บุคลากร
ทั้งหมด
12
11
3
6
3
35

ตารางที่ 2

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 255 6 จําแนกตามตําแหนงวิชาการ
และวุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.
ผศ. รศ.
ศ.
รวม
ตรี
โท
เอก รวม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
8
9
8
25
10
15
25
การจัดการ
รวม
8
9
8
25
**ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

-

10

15

25

7. หลักสูตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 255 6 รวมทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (
TQF) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจําแนกตามรายคณะ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประจําปการศึกษา 255 6 ของคณะ/ วิทยาลัย/
วิทยาเขต
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ที่

จํานวน
หลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ TQF
หลักสูตร สกอ. แจงผลการรับทราบ ไดรับการอนุมัติจากสภา
ทั้งหมด
แลว
สถาบัน

สาขาวิชา
ของหลักสูตร

ตรี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1

2

1

3

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

โท

1

ตรี

โท

1

1
1

3

1

เอก

1

1

รวม

เอก

1

1

1
1

1

1

หมายเหตุ : - ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557
- หลักสูตร TQF หมายถึงหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และ
เกณฑมาตรฐาน 48 ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันแลว

8. นักศึกษา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของ วิทยาลัย การบริหารและจัดการ ในปการศึกษา 255 6 มีจํานวนทั้งสิ้น
1,375 คน โดยในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 770 คน ในระดับปริญญาโทมีจํานวน 458 คน และในระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวน 147 คน ซึ่งในปการศึกษา 255 6 มีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 486 คน และผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวน 237 คน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษารับเขาและนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 255 6 และนักศึกษาที่ สําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2555 จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ
รวม

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รับเขาใหม
ปการศึกษา
2556
486
486

ป.ตรี

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
ป.โท ป.เอก

รวม

218

203

65

486

สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา
2555
237

218

203

65

486

237

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556
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9. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 255 6 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีรายรับและรายจาย สามารถแสดงเปน 2
ตาราง คือ ตารางแสดงรายรับและรายจาย กรณีรวมคาเสื่อมราคา (ตารางที่ 5) และตารางแสดงรายรับและ
รายจาย กรณีที่ไมรวมคาเสื่อมราคา (รายจายที่เกิดขึ้นจริง) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 งบรายไดและคาใชจาย (รวมคาเสื่อมราคา) ในปงบประมาณ 2556
รายการ
1
2
3

รายรับทั้งหมด
รายจายทั้งหมด
เงินเหลือจายสุทธิ

ปงบประมาณ 2556
งบประมาณแผนดิน
เงินรายได
19,014,942.55
42,872,378.28
18,925,342.55
22,786,591.08
89,600.00
20,085,787.17

รวมเงิน
61,887,320.80
41,711,933.63
20,175,387.17

ตารางที่ 6 งบรายไดและคาใชจาย (ไมรวมคาเสื่อมราคา) ในปงบประมาณ 2556
รายการ
1
2
3

รายรับทั้งหมด
รายจายทั้งหมด
(รายจายที่เกิดขึ้นจริง)
เงินเหลือจายสุทธิ

ปงบประมาณ 2556
งบประมาณแผนดิน
เงินรายได
19,014,942.55
42,872,378.25
18,053,841.84
961,100.71

24,025,179.63
18,847,198.62

รวมเงิน
61,887,320.80
42,079,021.47
19,808,299.33

10. สภาพทางกายภาพ
อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ชั้น 1, 3 และ 4 โดยมีหองที่ใชดําเนินงานดังนี้
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 1 จํานวน 2 หอง
- หองประชุม ชั้น 3 จํานวน 1 หอง
- หองประชุม ชั้น 4 จํานวน 2 หอง
- หองจัดการเรียนการสอน ขนาด 50 ที่นั่ง ชั้น 4 จํานวน 7 หอง
- หองจัดอบรม ชั้น 4 จํานวน 1 หอง
11. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
1. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย ฝายสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย ใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สามารถนําไปใชในในกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ได
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2. การกําหนดแผนการดําเนินงานทั้งระยะเวลาการดําเนินงาน และเปาหมายที่ชัดเจน ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งในระดับวิทยาลัย สาขาวิชา
4. มอบหมายตัวบงชี้ใหบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และมีแนวทางใน
การดําเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงตามตัวบงชี้ดังกลาวตอไป
5. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆในการตอบสนองตอเปาหมายของการประกันคุณภาพการ ศึกษา
6. การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษานําความรูจากการประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดทํา โครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา
7. การประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ และมีการนําผลการประเมินมาใช
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
8. นําขอที่ควรปรับปรุงของวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2555 มาพิจารณา เพื่อแกไขปรับปรุง และกําหนดเปนนโยบายในปตอไป เชน การ
จัดทําโครงการที่มุงเนนพันธกิจของวิทยาลัยใหมากขึ้น การบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน หรือ
จํานวนเงินวิจัยตอคน เปนตน
12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555
ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับ พอใช (มีคะแนนเฉลี่ย
3.64) มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ตามตัวบงชี้ของ สกอ.
ตามตัวบงชี้ของ สกอ. +
องคประกอบ
สถาบัน
สถาบัน
กรรมการ
สถาบัน
กรรมการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
5.00
5.00
5.00
5.00
ดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
4.35
4.08
4.43
4.19
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4.50
4.00
5.00
5.00
4. การวิจัย
3.89
3.54
4.30
4.29
5. การบริการวิชาการแกสังคม
4.00
2.00
5.00
3.95
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.67
3.00
5.00
5.00
7. การบริหารและการจัดการ
4.65
3.64
5.00
4.76
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
5.00
5.00
5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
4.00
5.00
4.00
รวม
4.37
3.64
4.68
4.41
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13. จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบในปการศึกษา 2555 และผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา
พรอมรายงานคณะกรรมการสวนงานวิชาการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน 1. ควรทบทวนหลักสูตรและการเพิ่มจํานวนนักศึกษา
การวิจัยที่เปดสอนมีจํานวนนักศึกษานอยกวารอย
ระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
30
ของสังคม
2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยังทําหนาที่ใน 2. วิทยาลัยฯควรสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่
การควบคุมกํากับการดําเนินงานบริหารหลักสูตร
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรให
ไมครบถวน
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ (มคอ.) และควรมีการประชุมของ
คณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนระบบ ตลอดจนมีการทบทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
3. ขาดแผนการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการเทคนิค 3. จัดทําแผนการพัฒนาฯอยางเปนระบบและตอเนื่อง
การสอนและการวัดผล และขาดแผนการพัฒนา
รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนฯ และนํา
บุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ สกอ.
ผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง
4. ขาดระบบและกลไกการสนับสนุนการประยุกตใช 4. ควรวางแผนสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
ผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
5. ขาดความหลากหลายในแหลงประชุมวิชาการหรือ 5. ควรเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุม
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ
วิชาการหรือวาระสารระดับชาติ ภายนอกสถาบัน
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ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการไดมีการวางแผนและดําเนินงานดังตอไปนี้
1. มีเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก 23.09 % ในปการศึกษา 2555 เปน 28.87 % ในป
การศึกษา 2556
2. สนับสนุนใหมีเวทีการประชุมวิชาการในประเทศที่มากขึ้น เพื่อเปนทางเลือกใหนักศึกษาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
3. การสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นําประเด็นปญหาจากวิทยานิพนธของตนเองไปใช
ประโยชน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1.ขาดการนําผลการประเมินการใหบริการมาพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.ควรนําผลการประเมินการใหบริการมาจัดทํา
แผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคและมีตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนที่ชัดเจน
2.ขาดการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
2.วิทยาลัยฯควรสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการ
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
สรางเครือขายคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการดําเนินการหารือเรื่องกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษา และกําหนดรูปแบบการเขียนโครงการโดย
กําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดอยางชัดเจน
2. มีการดําเนินการสรางเครือขายระหวางสถาบันโดยการบันทึกความรวมมือ โดยวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดมีกิจกรรมรวมกัน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.มีงบวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสูง และเมื่อรวมกับ 1.ควรใหอาจารยรุนใหมเขารวมงานวิจัยกับอาจารยที่
แหลงทุนในสถาบันไดเปนจํานวน 322,419.05 บาท/ มีประสบการณในการทํางานวิจัย
คน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับ
1. ควรมีระบบและกลไกการสรางผลงานวิจัยที่เกิด
หนวยงานภายนอกมีจํานวนนอย (1 ผลงาน)
ประโยชนตอชุมชนภายนอกและมีการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่ชัดเจน
2. ขาดตํารา หนังสือของอาจารย
2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมคณาจารยโดยนําผลงาน
วิชาการงานวิจัย มาเขียนเปนหนังสือหรือตํารา
เรียน เพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556
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ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการจัดทํา Flowchart กลไกการดําเนินงานของกลุมงานวิจัย
2. มีการให Incentive กับโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอชุมชนภายนอก และการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดความเขาใจเรื่องการบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

-

แนวทางเสริม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีการอบรมเรื่องการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหกับคณาจารย
2. ขาดการนําผลกระทบการใหบริการทางวิชาการไป 2.ควรนําประโยชนหรือผลกระทบจากการใหบริการ
พัฒนาใหเปนระบบ
ทางวิชาการไปพัฒนาใหเปนระบบและกลไกที่ชัดเจน
3. ขาดการนําความรูและประสบการณจากการ
3.ควรสนับสนุนใหคณาจารยนําประสบการณจากการ
ใหบริการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ ใหบริการวิชาการมาบูรณาการกับทั้งการเรียนการ
วิจัย
สอนและการวิจัย
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการจัดระดมสมองในเรื่องของการบริหารวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยภายใตหัวขอการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557
2. มีการสนับสนุนใหนําประสบการณจากบริการวิชาการมาบูรณาการกับงานวิจัย โดยบรรจุในนโยบายการให
Incentive ของการทํางานวิจัยที่ตอเนื่องจากการบริการวิชาการ
3. สนับสนุนใหคณาจารยที่รับผิดชอบโดยการบริการวิชาการนั้น ๆ นําประสบการณที่ไดมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
-

-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
1.ควรดําเนินการใหครบตามวงจรคุณภาพ PDCA
วัฒนธรรมไมครบตามวงจรคุณภาพ PDCA
2.ยังไมไดมีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและ
2.สนับสนุนใหคณาจารยบูรณาการกับการเรียนการ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
สอน
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เชน โครงการศิลปวัฒนธรรม (ลาว)
2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
14 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการยังขาด
องคประกอบที่ครบถวนตามขอบังคับของ สจล.
พ.ศ.2551
2.การจัดการความรูยังไมครบกระบวนการเรียนรู

-

แนวทางเสริม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนงาน
วิชาการตามขอบังคับของ สจล. พ.ศ.2551

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมและ
จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ และนําไปเผยแพรที่
เปนลายลักษณอักษร
3.การบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไวไมไดชวย 3.ควรมีกรวางแผนความเสี่ยงที่สามารถลดปญหาการ
ในการลดความเสี่ยงของวิทยาลัยอยางแทจริง
บริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนงานวิชาการตามขอบังคับขง สจล. พ.ศ.2551
2. มีการจัดเก็บขอมูลและมีการเผยแพรเปนลายลักษณอักษรในเว็บไซตของวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
-

-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การรายงานผลกรเงินยังไมมีการวิเคราะห สังเคราะห ควรมีการวิเคราะหการใชงบประมาณทุก ๆ หมวดให
เพื่อใชในการบริหารและการตัดสินใจ
สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการไดงาย
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระดับวิทยาลัยฯ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสวนงานวิชาการ
และบุคลากร
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การนําผลการประเมินประกันคุณภาพมาปรับปรุง 1. ควรมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
การทํางานและสงผลใหมีกรพัฒนาผลการ
แผนกลยุทธยังไมครบทุกตัวบงชี้
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธยังไมครบ
ทุกตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดจัดโครงการ
ระดมสมองพิชิตปญหาประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรตระหนักในความ
รับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ระหวางสายวิชาการ และสายสนับสนุน
2. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน เชน การจัดโครงการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาและมีกิจกรรม
รวมกันโดยไดเชิญเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมซึ่งมีกิจกรรมรวมกันทุกป เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพฯ
3. มีการนําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

เปาหมาย

ป 2555
8 ขอ
4 ขอ
รอยละ 45
รอยละ 25
7 ขอ

ป 2556
8 ขอ
4 ขอ
รอยละ 45
รอยละ 25
7 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

4 ขอ

4 ขอ

รอยละ 75

รอยละ 75

3.51 ขึ้นไป

3.51 ขึ้นไป

รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 40

รอยละ 40

คาดัชนีคุณภาพ คาดัชนีคุณภาพ
4.21
4.21
7 ขอ

7 ขอ

6 ขอ
6 ขอ

6 ขอ
6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

180,000 บาท

180,000 บาท

รอยละ 18

รอยละ 18

รอยละ 18
รอยละ 8

รอยละ 18
รอยละ 8

18 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ สมศ. 12 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน
ตัวบงชี้ สมศ. 13 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ตนสังกัด

ป 2555
5 ขอ
5 ขอ

เปาหมาย

ป 2556
5 ขอ
5 ขอ

รอยละ 25

รอยละ 25

4 คะแนน

4 คะแนน

5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน

5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน

7 ขอ

7 ขอ

4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
7 ขอ
8 ขอ

4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
7 ขอ
8 ขอ

4 คะแนน

4 คะแนน
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ผลการดําเนินงานแยกตามรายองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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

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

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

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

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงานวิชาการ และ
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ
1 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อ
พิจารณา

2
3
4
5
6
7
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การดําเนินการ
มี
ไมมี









8

มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป



ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ สวนงานวิชาการ และสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ โดยเปนแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม สถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ในปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัย
ซึ่งมีการทบทวน วิสัยทัศน ปรัชญา ปรือปณิธานของวทิยาลัย โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและ
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัย (1.1-1/1 , 1.1-1/2) พรอมทั้งดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธให
สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบัน (1.1-1/3) และแผนกลยุทธของวิทยาลัย (1.1-1/4) เพื่อใหเชื่อมโยงและ
สอดคลองแผนกลยุทธสถาบัน รวมทั้งครอบคลุมทุกภารกิจหลักของวิทยาลัย ซึ่งไดแก ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-1/5) โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคระกรรมการประจําสวนงานวิชาการ (1.1-1/7-1, 1.1-1/7-2)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดนําแนวทางการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ซึ่งแสดง
ความสัมพันธความรับผิดชอบในการผลักดันแผนกลยุทธ จากแผนกลยุทธสถาบันฯ ตามแผนภาพที่ 2 , ตาราง
แสดงผูบริหารและสวนงานที่รับผิดชอบกลยุทธ และแผนภาพที่ 3 แสดงกลไกและขั้นตอนในการนําแผนไปสู
การปฏิบัติ (1.1-2/1)
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกระจายภารกิจหลักขงสถาบัน สูสวนงาน/สวนงานภายใน OS-matrix (1.12/2) มาใชในการถายทอดแผนกลยุทธไปสูหนวยงานภายในวิทยาลัย และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สวนงานวิชาการ (1.1-2/3) (ซึ่งเปนไปตามที่ประชุมผูบริหารของสถาบันและสภาสถาบันไดใหความเห็นชอบให
ใชเครื่องมือดังกลาว สําหรับดําเนินการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (1.1-2/4)
ทั้งนี้คณบดีไดลงนามคํารองการปฏิบัติงานกับอธิการบดี (1.1-2/5) และไดนําคํารับรองการปฏิบัติงาน
จําแนกตามภาระงานที่รับผิดชอบมาสูรายบุคคล เพื่อใหแตละคนสามารถดําเนินการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 ที่ไดตั้งไว (1.1-2/6-1, 1.1-2/6-2)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เปนสวนงานวิชาการที่ดําเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบัน ดังนั้น
จากการวิเคราะหความสอดคลองในประเด็นตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายและพันธกิจ
ของสถาบัน พรอมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงแผนกลยุทธของสถาบันกับไดครบ
ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒธรรมอยางครบถวน (1.1-3)
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4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการจัดทํา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (1.1-4/1) พรอมทั้งเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ( 1.1.-4/2 รวมทั้งมีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย (1.14/3)
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดดําเนินการรายงานงานผลการปฏิบัติงานตามสถาบัน ฯ ตามปฏิทิน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงาน (1.1 -5/1) และ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม (1.1-5/2 และ 1.1-5/3)
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพื่อพิจารณา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพื่อพิจารณา ในชวงเวลารอบ 9
เดือน (1.1-6/1, 1.1-6/2) และรอบ 12 เดือน (1.1-6/3, 1.1-6/4)
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อพิจารณา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อพิจารณา (1.1-7)
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ
2556 (1.1-8/1) เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน และไดมีการปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ(1.1-8/2)
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1/1
คําสั่งสถาบันฯ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (พ.ศ.2555-2559) ลงวันที่ 26
ม.ค.54
1.1-1/2
คําสั่งวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ ลงวันที่ 12 พ.ค. 54
1.1-1/3
แผนกลยุทธสถาบันเทคโนโลยีพระจอลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2555-2563)
1.1-1/4
ฉบับรางแผนกลยุทธวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555-2559
1.1-1/5
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธของสถาบัน และแผนปฏิบัติการประจําปของ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
1.1-1/6
รายงานการประชุมสวนวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 วาระที่ 5 เรื่อง
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1.1-1/7-1
1.1-1/7-2
1.1-2/1
1.1-2/2
1.1-2/3
1.1-2/4
1.1-2/5
1.1-2/6-1
1.1-2/6-2
1.1-3
1.1-4/1
1.1-4/2
1.1-4/3
1.1-5/1
1.1-5/2
1.1-5/3
1.1-6/1
1.1-6/2

อื่น ๆ ขอ 5.2 เรื่องพิจารณารายละเอียดขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 และขอที่ 5.3 เรื่อง พิจารณาแผน-ผล การปฏิบัติงานประจําป
เอกสารขอมูลดานแผนกลยุทธ/คํารับรองการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งปรากฏบนหนา Web วิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ
รายงานการประชุมสวนวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 วาระที่ 3
สืบเนื่อง ขอที่ 3.4 เรื่อง คํารับรองปฏิบัติงาน
กลไกและขั้นตอนในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
ตารางความรับผิดชอบ (OS-Matrix)
รายงานการประชุมสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 วาระที่
5 เรื่องอื่น ๆ ขอที่ 5.2 เรื่องคํารับรองปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้ง 6/2552 ลงวันที่ 17
มิถุนายน 2552 เรื่องการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดระดับสถาบัน/หนวยงานไปสูระดับ
บุคคล
คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผน-ผลปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2556 (สงป)
แผน-ผลปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2556 (วิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หนังสือที่ ศธ 0524.25/1158 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอสงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หนังสือที่ ศธ 0524.25/123 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 เรื่อง ขอจัดสงเอกสารแผน-ผล
การปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 12 มีนาคม
2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (วาระที่ 3.4)
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานประจําป
งบประมาณ 2556
หนังสือที่ ศธ 0524.25/349 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ครั้งที่ 6/2556 วันที่ มิถุนายน 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วาระที่)
หนังสือที่ ศธ 0524.25/667 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอจัดสงรายงานการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้ง
ที่ 8/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วาระที่ 4.4)
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1.1-6/3
1.1-6/4
1.1-7
1.1-8/1
1.1-8/2

หนังสือที่ ศธ 0524.25/930 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอจัดสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วาระที่ 1.6)
หนังสือที่ ศธ 0524.25/1256 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผล
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 เลม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วาระที่ 4.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วาระที่ 1.6) จุดออนของวิทยาลัยที่ตองปรับปรุง
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
2 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……2…ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……4…ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……2…ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ตองมีการประเมินผลตาม
“ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน

3

4

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

: .......2..…คะแนน
: .......4.....คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
: .......2.....คะแนน

ขอ

2

คะแนน 5
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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)








เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่สถาบัน
กําหนด (2.1-1/1, 2.1-1/5)
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ขอเสนอปดหลักสูตร ตามระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติตามระบบที่สถาบันกําหนด
คือ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (2.1-2/1- 2.1-2/2)
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
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การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 )
มคอ. 3 และ มคอ.5 ไมครบในหมวดศึกษาทั่วไป
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการ แตไมมีการการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการแตไมสามารถดําเนินการ ได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม
ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอกที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน) มีจํานวนรอยละ 66.66 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา โดยมีจํานวนหลักสูตรระดับปริญญโท แผน ก จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1
หลักสูตร รวมหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับจํานวน 3 หลักสูตร (2.1-7)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)
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วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตร ( 397 คน) รอยละ 28.87 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (1375 คน) ( 2.1-8)
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
2.1-1/1
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานหลักสูตร ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554
2.1-1/2
แผนภาพและขั้นตอนการดําเนินงานดานหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง กรณีกระทบกระเทือนโครงสราง (มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่
10/2554) (http://www..kmitl.ac.th/research/public_html/index-TQF.html)
2.1-1/3
ขั้นตอนการดําเนินงานดานหลักสูตร เพื่อใหปนไปตามกรอบ TQF สําหรับหลักสูตร
ปรับปรุง กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง (มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่
5/2554)
2.1-1/4
ขั้นตอนการดําเนินงานดานหลักสูตร เพื่อเปนไปตามกรอบ TQF สําหรับหลักสูตรใหม (มติ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2554)
2.1-1/5
คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร
2.1-2/1
แนวปฏิบัติการเสนอความเห็นชอบการปดหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) (มติคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 5/2554)
2.1-2/2
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2556 เรื่องอนุมัติปดหลักสูตร ลงวันที่ 27 ก.พ.2556
2.1-3/1
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย
การบริหารและจัดการ และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 25556)
2.1-3/2
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย
การบริหารและจัดการ และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 25557)
2.1-3/3
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2553 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
2.1-4/1
คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2.1-4/2
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 069/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร
2.1-4/3
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 109/2556 แตตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
28 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

2.1-4/4
2.1-4/5
2.1-5/1
2.1-5/2
2.1-6
2.1-7
2.1-8

รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรทุกหลักสูตร
มคอ.7 ทุกหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย
การบริหารและจัดการ และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF สจล.
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาการจัดทํา มคอ. 7
รายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 255 6 จําแนกตามสาขาวิชา วิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 45
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 45
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 45

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

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

เกณฑการประเมิน : สวนงานวิชาการสามารถ เลือกใช เกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เปนคะแนนระหวาง 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
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได
=
รอยละจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

x 100

X 100
29

หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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
ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก = 15 x 100 = 60

25

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 60 x 5 = 5.00

60

รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1
รายชื่ออาจารยบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
รอยละ 30
เปาหมายของปการศึกษา 2556
รอยละ 30
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ 30

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

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

 บรรลุเปาหมาย

เกณฑการประเมิน : สวนงานวิชาการสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
30 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

5

2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เปนคะแนนระหวาง 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
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X

5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได
ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

31

ผลการดําเนินงาน
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 8 x 100 = 32.00
25
2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 32.00 x 5 = 5.33
30
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3-1
รายชื่ออาจารยบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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.55– 31 พ.ค.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……3……ขอ : .........3....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……7……ขอ : .........5....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……5………ขอ : .........4......….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
การ
ดําเนินการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มี ไม
มี
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ 
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
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เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ประจําปงบประมาณ 2556-2560 โดยการวิเคราะห
บุคลากรในปจจุบัน และที่ตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดาน
บุคลากรของวิทยาลัย กําหนดอัตรากําลังที่ตองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา
และมีการสํารวจความตองการในการอบรมของบุคลากร ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการ
ฝกอบรมตามเกณฑสถาบันกําหนด และสามารถนําความรูไปพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
( 2.4-1/1-2.4-1/5)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหงาน ( job analysis) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางของตําแหนงงาน ของ
บุคลากรทุกกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล (2.4-2/1-2.4-2/4)
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัย ฯ มีการสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการ
ทํางานการจัดสวัสดิการ การสรางบรรยาการของความสุขในการทํางาน เชนกิจกรรม 5 ส. การทําประกันชีวิต
สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ ทัศนศึกษา การจัดงานสังสรรคปใหม สนับสนุนการเสนอรับรางวัลของ
คณาจารย เชน รางวัลคุณครูดีเดน ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหเกียรติกับผูที่ไดรับรางวัลมีกิจกรรม
ที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการ
ทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวาง
ผูใตบังคับบัญชา สนับสนุนนโยบานการดูแลสุขภาพของบุคลากรของสถาบัน เชน การตรวจเช็คสุขภาพ
สงเสริมการออกกําลังการ แขงขันกีฬาบุคลากร (2.4-3/1- 2.4-3/29)
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
วิทยาลัย ฯ มีระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู และทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน และใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง (2.4-4/1- 2.4-4/4)
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
สถาบันไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เปนขอบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2553
โดยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีระบบการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิทยาลัย ฯ มีการแจงประชาสัมพัรธใน
เว็บไซตของวิทยาลัย (2.4-5/1- 2.4-5/2)
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4-1/1
แผนอัตรากําลังบุคลากรระยะ 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
2.4-1/2
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป
2.4-1/3
หนังสือสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
2.4-1/4
แผนการดําเนินงานในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 2556
2.4-1/5
รายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
2.4-2/1
ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน
2.4-2/2
ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
2.4-2/3
เอกสารภาระงานหนาที่และความรับผิดชอบ (OS Matrix : Owner-Support Matrix)
2.4-2/4
โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและกิจการดานการศึกษาในตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2556 ณ ประเทศญี่ปุน และผลประเมิน
2.4-3/1
บันทึกขอความ เรื่องการประกันชีวิตและสุขภาพกลุม ประจําปงบประมาณ 2557
2.4-3/2
บันทึกนําเสนอ เรื่องขอกําหนดในการรับประกันภายใตกรมธรรมประกันกลุมเลขที่ 13683
2.4-3/3
โครงการกิจกรรม 5 ส. ดําเนินการวันที่ 29 สิงหาคม 2556
2.4-3/4
ประกาศ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากร
ไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได
2.4-3/5
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ผูปฏิบัติงาน)
2.4-3/6
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําที่ปฎิบัติงาน
ดานธุรการ
2.4-3/7
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางรายเดือนเงินรายได
2.4-3/8
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ผูบริหาร)
2.4-3/9
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ผูปฏิบัติงาน)
2.4-3/10
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ผูบริหาร)
2.4-3/11
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร
2.4-3/12
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 เรื่อง การ
ประกันชีวิตและสุขภาพกลุมสําหรับบุคลากร
2.4-3/13
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. เรื่องการจัดทําประกันคุมครองบุคลากรที่ตอง
เดินทางไปตางประเทศ
2.4-3/14
คําสั่งสถาบันฯ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน
2.4-3/15
ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มคาจางพนักงานสถาบัน พศ.
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2.4-3/16
2.4-3/17
2.4-3/18
2.4-3/19
2.4-3/20
2.4-3/21
2.4-3/22
2.4-3/23
2.4-3/24
2.4-3/25
2.4-3/26
2.4-3/27
2.4-3/28
2.4-3/29
2.4-4/1
2.4-4/2
2.4-4/3
2.4-4/4
2.4-5/1

2.4-5/2

2554
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือ
ลูกจางสถาบัน และการประมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา (ฉบับที่ 2)
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการกําหนดคาจางและการเพิ่มคาจางรายเดือนที่จางดวยเงินรายได
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ เรื่องอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงาน
สถาบันเงินรายได
บันทึกขอความ เรื่องการทําประกันภัยการเดินทางไปตางประเทศสําหรับบุคลากร
หลักการและเหตุผล
ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงาน
สถาบันเงินรายได (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2553
บันทึกขอความ เรื่องการคัดเลือกคณาจารยเพื่อรับรางวัลครูสอนดีเดน ประจําป 2557
เอกสารอิเล็กทรอนิค เรื่องแจงการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2555
เอกสารอิเล็กทรอนิค เรื่องแจงการเขารวมกิจกรรม KMITL Spost Day
ภาพการแขงขันกีฬาบุคลากรประจําป 2556
บันทึกนําเสนอ เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสรัยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณากรณ ประจําป 2557
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการสรางแรงจูงใจและสวัสดิการ
บันทึกนําเสนอ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่องพิจารณาเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แบบรายงานการเขารวมอบรม/สัมมนาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
แบบรายงานการนําความรูมาใชประโยชนจากการอบรม/สัมมนา ปการศึกษา 2556
แจงและประชาสัมพันธ ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2553 ผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=285&Itemid=381&lang=th
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยจรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2553
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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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………3………ขอ : .........3.........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………6………ขอ : ..........4........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………6………ขอ : ...........4.......….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








เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
วิทยาลัยฯ มีการจัดการ หรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราที่ไมสูงกวา 8
FTES ตอเครื่อง (2.5-1)
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2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา
วิทยาลัยฯ ใชบริการทางหอสมุดกลาง และมีแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานจริงแกนักศึกษาทุกปการศึกษา (2.5-2/1-2.5-2/5)
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
วิทยาลัยฯ มีบริการหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณการศึกษาครบถวน พื้นที่อาน
หนังสือหรือคนควาขอมูล และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางเพียงพอแกนักศึกษา (2.5-3)
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
วิทยาลัยฯ ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของสถาบันฯ ทั้งงานทะเบียน บริการอนามัย
รักษาพยาบาล สนามกีฬา การแจงขาวสารของทุนการศึกษาใหหลากหลายชองทางมากขึ้น ทาง Facebook
Twitter และ ติดบอรดประกาศขาวเปนตน (2.5-4/1-2.5-4/4)
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยมีบริการจุดทิ้งขยะเปนถังแยกประเภทขยะ หองน้ํา น้ําดื่ม ถังดับเพลิง ระบบไฟฟา ตลอดจน
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยจางบริษัท รปภ. และภาพการนําชมหอสมุดกลาง ประจําปการศึกษา 2556
(2.5-5/1-2.5-5/2)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ทั้งนี้สถาบันและวิทยาลัยไดมีการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ไดผลประเมิน รวมทุกดาน
คะแนนเฉลี่ย 3.63 จากคะแนนเต็ม 5 (2.5-6)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนอง
ความตองการของผูรับบริการ
หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน
FTES ของระดับปริญญาตรี
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.5-1
ตารางสรุปคอมพิวเตอรที่ใหบริการและจํานวน device ปการศึกษา 2556 และตารางสรุป
จํานวนนักศึกษาเก็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2556
2.5-2/1
บันทึกขอความ เรื่องกรแจงกําหนดการฝกอบรมการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2556
2.5-2/2
บันทึกขอความ เรื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บอกรับ
และมีใหบริการ ประจําปการศึกษา 2556
2.5-2/3
สรุปผลการประเมินการฝกอบรมเรื่อง การบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2556
2.5-2/4
ระบบสารสนเทศแหลงเรียนรูของนักศึกษา
2.5-2/5
สํานักหอสมุดกลางของสถาบันฯ
2.5-3
ภาพการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต
2.5-4/1
เว็บไซตสํานักทะเบียนและประเมินผล (http://www.reg.kmitl.ac.th/)
2.5-4/2
สถานีสุขภาพอนามัย
2.5-4/3
สนามกีฬาและที่พักผอนหยอนใจ
2.5-4/4
Twitter และ facebook ของวิทยาลัยฯ
2.5-5/1
ภาพถายหนวยรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปดวิทยาลัยฯพรอมทั้งมีระบบจัดการขยะ
และ ปองกันอัคคีภัย
2.5-5/2
ภาพการนําชมสํานักหอสมุดกลางประจําปการศึกษา 2556
2.5-6
เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5
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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
……5……ขอ : .........3....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……6………ขอ : .........4......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……5………ขอ : .........3.....….คะแนน
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








เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาวิจัยหรือเรียนรูหรือ
เลือกหัวขอไดตามถนัด เชน วิชาปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ มีวิชาเลือกเสรี กลุมวิชาการ
ศึกษาทางเลือก มีชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง อาทิ การฝกงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ รวมทั้งจัด
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กิจกรรมเสริม อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
“โครงการ ประชุมวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2”เพื่อใหนักศึกษาเขารวมและฝกประสบการณจริง (2.6-1/1- 2.6-1/5)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อาจารยในวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนการสอน มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา ไมครบทุกรายวิชา เชน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
- มีรายวิชาสัมมนา ซึ่งมีการนําเสนอหนาชั้น การอภิปรายและจัดทํารายงาน
- มีรายวิชาฝกการวิเคราะห หรือการคนควาวิจัยตามความถนัดของผูเรียน อาทิ วิทยานิพนธ
(บัณฑิตศึกษา) ปญหาพิเศษ (ปริญญาตรี)
- มีการเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ เชนการดูงาน หรือทัศนศึกษา หรือฝกงานนอก
สถานที่ (2.6-3/1- 2.6-3/14)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ไดเชิญบุคลากรภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพ มาเปนอาจารยพิเศษเพื่อ
สอนในรายวิชา หรือบรรยายพิเศษ หรือมีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน และการจัดปจฉิม
นิเทศไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือศิษยเกา มาบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการทํางาน
( 2.6-4/1- 2.6-4/2)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การจัดการความรูของอาจารยและ
บุคลากร (2.6-5)
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ คุณภาพการ จัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีบางวิชาที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 3.51 (2.6-6)
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
วิทยาลัยฯ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่อง พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ
กรณีผลการประเมินการสอนไมถึงเกณฑ (2.6-7)
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือสวนงานวิชาการจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ สวนงานวิชาการที่ได
พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6-1/1
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6-1/2
เลมหลักสูตรทุกหลักสูตร ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.6-1/3
ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2556
2.6-1/4
ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาเขาฝกงาน
2.6-1/5
โครงการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2
2.6-2/1
ตารางสอนสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.6-2/2
แฟม มคอ.3 แฟม มคอ. 5 และ แฟม มคอ 7 ทุกหลักสูตร
2.6-3/1
เลมหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.6-3/2
ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2556
2.6-3/3
รายละเอียดขอบขายการเรียนการสอนรหัสวิชา 04044198 สัมมนา (Seminar)
2.6-3/4
รายชื่อสัมมนา (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2556
2.6-3/5
ตัวอยางรายละเอียดขอบขายการเรียนการสอนวิชาปญหาพิเศษ
2.6-3/6
รายชื่อปญหาพิเศษ (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2556
2.6-3/7
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ระดับปริญญาตรี
2.6-3/8
หนังสือขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
2.6-3/9
สรุปสถานที่ฝกงานระดับปริญญาตรี ปการศึกษาที่ 3/2556
2.6-3/10
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานวิชาการ (ฟลิปปนส)
2.6-3/11
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานวิชาการ (ญี่ปุน)
2.6-3/12
แบบประเมินผลการฝกงาน
2.6-3/13
ประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทาทายตอ
นวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ
2.6-3/14
โครงการเสริมทักษะทางเทคโนโลยีและธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการ (สําหรับนักศึกษา MOU การ
รถไฟ)
2.6-4/1
หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ
2.6-4/2
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2.6-5
การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การจัดการความรูของอาจารยและ
บุคลากร (http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
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content&view=article&id=50&Itemid=80)
ผลการประเมินอาจารยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจําปการศึกษา 2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้งที่
4/2556 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติกรณีผลการประเมิน
การสอนไมถึงเกณฑ

2.6-6
2.6-7

ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

(กลุม ค 1)
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 : .........5..….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……6………ขอ : .........5....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ……6………ขอ : .........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
มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1)

2
3
4
5
6
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การดําเนินการ
มี
ไมมี







เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
สถาบันฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ในทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร และ วิทยาลัยฯ นํามาวิเคราะหโดยคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ (2.7-1/1-2.7-1/2)
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
วิทยาลัยฯ มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต โดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
นักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาฝกงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและสงเสริมวิชาชีพใหนักศึกษา
(2.7-2/1- 2.7-2/3)
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
วิทยาลัยฯ มีการจัดหาทรัพยากร/บุคคลที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ เชน บุคลากรสายวิชาการ และสงเสริมการใชสื่อเทค
โนโลยี ทาง
การศึกษา เพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นทุกที่ (2.7-3/1- 2.7-3/4)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน
หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ เชน นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เปนตน และมีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยทุนบัณฑิตศึกษา (2.7-4/1- 2.7-4/7)
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย สวนงาน
วิชาการและสถาบัน
วิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยวิทยาลัยฯ เชน โครงการปจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี โครงการไหวครูระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน (2.7-5/1- 2.7-5/2)
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เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1)
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (2.7-6)
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7-1/1
ผลสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ รุน
ปการศึกษา 2555
2.7-1/2
บันทึกขอความนําเสนอวิธีการในการปลูกฝงใหนักศึกษาของสถาบันมีลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
2.7-2/1
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF
2.7-2/2
หนังสือขอนุมัติโครงการสัมมนาทางวิชาการ และรายงานผลการประเมิน
2.7-2/3
รายชื่อนักศึกษาไปฝกงานประเทศฟลิปปนส และประเทศญี่ปุน ปการศึกษา 2556
2.7-3/1
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ภาพจาก website วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.7-3/2
มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการการเรียนการสอน
2.7-3/3
มีการสนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งเว็บไซตเพื่อใหผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
2.7-3/4
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ
2.7-4/1
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
2.7-4/2
การประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการ
2.7-4/3
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธขั้นสุดทาย
2.7-4/4
โครงการประชุมวิชาการดานอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 และภาพกิจกรรม
2.7-4/5
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล. เรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติและอัตราการ
จายเงินสนับสนุนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.7-4/6
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล. เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการทําวิทย
นิพนธ ประจําปงบประมาณ 2557
2.7-4/7
ขอบังคับ สจล. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
2.7-5/1
มีโครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยวิทยาลัยฯ
2.7-5/2
มีประกาศเรื่องการแตงกายชุดนักศึกษา
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม
2.7-6
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานจากวิทยานิพนธ
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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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……5……ขอ : .........5.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……4………ขอ : .........4.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……5………ขอ : .........5.....….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง สวนงานวิชาการ 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
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร โดยใชประกาศ ขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาเปนหลัก (2.8-1/1-2.81/2)
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน
วิทยาลัยฯ มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาโดยใช
ประกาศขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา และมีปาย cut out ประชาสัมพันธการแตงกายที่
ถูกระเบียบสถาบันฯ อยางทั่วถึง (2.8-2)
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3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
วิทยาลัยฯ มีโครงการ ไหวครู ในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2556 ที่สงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ (2.8-3/1-2.8-3/3)
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลโครงการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายโครงการมีโครงการไหวครู ในระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2556 มีคาเฉลี่ยมากกวา 3.50 ดังนั้นโครงการไหวครูจึงบรรลุผลรอยละ 100 (2.8-4)
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วิทยาลัยฯ มีนักศึกษา ชื่อ นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ควารางวัลผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวด "100.5 Contest PTT Green
Scoop" จากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2557 โดยบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน และรางวัล
ชมเชยในการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ประจําป 2556 ที่จัดขึ้นโดยธนาคาร เพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ เปนอาจารยที่ปรึกษา (2.8-5/1)
นักศึกษาวิทยาลัยไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการเขียนโครงการ ในโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาและการใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา คือนายนิธิศ ยอดหาญ
รหัสนักศึกษา 55100049 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริรกิจเกษตร (2.8-5/2)
นักศึกษาระดับปริญญาเอก นายกฤชนนท หอทองคํา ไดรับรางวัล “หลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง
มหาราชทองคํา ” ประเภทบุคคล/องคกรบริหารการบริโภคดีเดนยอดเยี่ยมแหงป 2556 วันที่ 20 มกราคม
2557 รางวัล SMEs Excellence Awards 2012 วันที่ 28 สิงหาคม 2556 และรางวัล CSR-DIW For Binner
Award 2013 มาตณฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมและสังคม จาก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 11 กันยายน 2556 (2.8-5/3)
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)
0

0
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.8-1/1
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
2.8-1/2
หนังสือขอความรวมทุกหนวยงานในการรณรงคนักศึกษาใหแตงกายดวยชุดนักศึกษา ขณะ
เขาชั้นเรียนหรือติดตองานสถาบัน
2.8-2
รูปถายและการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สวนงานวิชาการ หรือสถาบัน
2.8-3/1
ขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา
2.8-3/2
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง การแตงกายชุดนักศึกษา
2.8-3/3
โครงการไหวครู ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556
2.8-4
ผลการประเมินตสมวัตถุประสงคของโครงการไหวครู
2.8-5/1
เอกสารรับรองออกโดย คลื่นขาว F.M.100.5 News Network เพื่อรับรองวา
นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด เปนผูที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินใหเปนผูเขียนบท
สารคดียอดเยี่ยมจากการประกวด 100.5 Contest PTT green Scoop ออกให ณ วันที่
27 ธันวาคม 2556
2.8-5/2
นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเสิศอันดับที่ 1 ในการประกวดเขียนโครงการเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษาและการใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
2.8-5/3
นักศึกษาระดับปริญญาเอกไดรับรางวัล “หลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชทองคํา ”
รางวัล SMEs Excellence Awards 2012 และรางวัล CSR-DIW For Binner Award
2013
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ผลการดําเนินงานตามกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ก) ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมทั้งคณะ (รอยละ)
รอยละ 87.18

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
4.36 คะแนน

หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป คํานวณจากสูตร ดังนี้
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x
100

2. ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว ผูที่
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร
3. เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดเปนรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ
การไดงานทําทั้งหมด
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงาน
ทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการ รายไดของตนเอง

คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
131

คน

129

คน

91

คน

11

คน

5
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556

อยูแลว
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
คน
7
7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท/เกณฑทหาร
คน
0
8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
บาท
15,330.93
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
คน
117
สํารวจการไดงานทําทั้งหมด (โดยไมนับรวมขอ 5.
– 7.)
10. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ รอยละ
87.18
อิสระภายใน 1 ป (ขอ 3. บวกขอ 4. หารดวยขอ
9. คูณดวย 100)
11. คะแนนที่ได (ขอ 10. คูณดวย 5 หารดวย 100)
คะแนน
4.36
หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 255
6 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. รายงานการสํารวจภาวะหางานทําของผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 255 5 โดยสวนแผนงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
2.1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2.2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
2.3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
2.4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
2.5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
2.6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
2.7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบงชี้ สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมทั้งคณะ
คาเฉลี่ย 190.67

ตัวบงชี้

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
3.88 คะแนน

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน

: ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
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. คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
3.1 ระดับปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาโท
3.3 ระดับปริญญาเอก

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556

คน
คน
คน
คน

131
134
265

คน (รอย
ละ)
คน (รอย
ละ)
คน (รอย
ละ)
คน (รอย
ละ)

32

คะแนน
เฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย
คะแนน

126.33

15
37

64.33

50 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

-

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
3.4 รวมทุกระดับ

หนวยวัด
เฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
190.67

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2555
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ที่สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย
สมศ.
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน
ตัวบงชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน
(รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา คะแนนที่ได (5
ตัวบงชี้
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
คะแนน)
เผยแพร)
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รอยละ 22.80
4.56 คะแนน
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพหรือ
เผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
X
การศึกษาระดับปริญญาโท
100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน
3. นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพ (ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
คาน้ําหนัก
หนวยวัด
ตอเรื่อง
2556
คน
148

0.25

2.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

0.50

2.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceeding) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

0.75

1.00

3. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร
(ตามปปฏิทิน)
3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
0.125
จังหวัด
3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.25

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0.50

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

0.75

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1.00

เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)

57
7

เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)

-

เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง

-
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-

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
คาน้ําหนัก
หนวยวัด
ตอเรื่อง
2556
(คาถวง
น้ําหนัก)
4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จ
ผลรวมถวง
33.75
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
น้ําหนัก
(ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5)
5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
รอยละ
22.80
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ
4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย
คะแนน
4.56
25)
หมายเหตุ
1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
2. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ
4. การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือป
ปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร
พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการเผยแพร
ผลงานแตละชิ้น
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน
(รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร)
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
รอยละ 65.62
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
5 คะแนน

หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือ
เผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

X
100

: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
:

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
(ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

คาน้ําหนัก
หนวยวัด
ตอเรื่อง
คน

ผลการดําเนินงาน (ป
การศึกษา)
2556
8

0.25

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

6

0.50

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

-

0.75

54 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

5

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล
ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล
Scopus หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน
subject category ที่ตีพิมพ
3. ผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการเผยแพร (ตามปปฏิทิน)
3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

คาน้ําหนัก
หนวยวัด
ตอเรื่อง
1.00

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

0.125

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

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.25

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0.50

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

0.75

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1.00

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
(ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5)
5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ
4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย
50)

ผลการดําเนินงาน (ป
การศึกษา)
2556
-

5.25

รอยละ

65.62

คะแนน

6.56
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หมายเหตุ
1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
2. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ
4. การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อ
เจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ
คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2556
ตัวบงชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย
ตัวบงชี้
การพัฒนาคณาจารย
หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
(คาดัชนีคุณภาพของอาจารย)
5.120

คะแนนที่ได (5 คะแนน)
4.27 คะแนน

1. วิธีการคํานวณ: คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของ
อาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด

2. เกณฑการใหคะแนน
: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6
เทากับ 5 คะแนน
3. ขอมูลประกอบการพิจารณา คือ จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา
โดยนับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และ
ตําแหนงทางวิชาการ
1.
คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามเกณฑของ สกอ.
และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุด
ตามเกณฑ ก.พ.
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. ตําแหนงทางวิชาการ - วุฒิ
การศึกษา
2.1 อาจารย - ปริญญาตรี

:
คาน้ําหนัก
(ตอคน)

0

2.2 อาจารย - ปริญญาโท

2

2.3 อาจารย - ปริญญาเอก

5

2.4 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาตรี

1

2.5 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

3

2.6 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

6

2.7
รองศาสตราจารย ปริญญาตรี

3

2.8
รองศาสตราจารย ปริญญาโท

5

2.9
รองศาสตราจารย ปริญญาเอก

8

2.10 ศาสตราจารย - ปริญญา

6

2.11 ศาสตราจารย - ปริญญา

8

ตรี
โท

หนวยนับ
คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
25

คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
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2
4
4
5
4
4
57

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
2.12 ศาสตราจารย - ปริญญา
เอก
6. ผลรวมถวงน้ําหนัก (เปนรายคน)
(ขอ 2.1 – 2.12)
7. คาดัชนีคุณภาพอาจารย
(ขอ 6. หารดวย ขอ 1.)
8. คะแนนที่ได
(ผลในขอ 7. คูณดวย 5 หาร
ดวย 6)

คาน้ําหนัก
(ตอคน)
10

หนวยนับ
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
ผลรวม
ถวงน้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556

คะแนน

128

4.27

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดปการศึกษา 2556
2. นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามเกณฑของ สกอ. และกรณี
สายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ.
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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
………6………ขอ : ............4......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………7………ขอ : ............5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5………ขอ : .............3.....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
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
วิทยาลัยฯ ได มีการ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาในการใหคําแนะนําในการใชชีวิตภายในสถาบันแก
นักศึกษาในทุกชั้นป มีการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากรสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา และสถาบัน
ยังมีสถานพยาบาลที่มีแพทยใหบริการดานสุขภาพ และมีจิตแพทยใหบริการ หรือใหคําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่มีปญหาชีวิต รวมทั้งมีระบบประกันภัยอุบัติเหตุใหกับนักศึกษาทุกคน มีหนวยงานกิจการนักศึกษา
ใหบริการดานตาง ๆ และใหการชวยเหลือใหคําแนะนําแกนักศึกษาเชน หองสมุด หอพักนักศึกษา สโมสร/
ชุมนุม/ชมรม กิจกรรมนักศึกษา ฝกงาน ปฐมนิเทศ ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีชองทางใหนักศึกษาหรือผูที่
เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการแกสถาบันอีกดวย (3.1-1/1-3.1-1/4)
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2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยผานการประชาสัมพันธ
ตามชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต , Facebook, Twitter และบอรดติดประกาศ และมีชองทางใหนักศึกษาหรือ
ผูเกี่ยวของไดเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ โดยมีการนําเสนอขาวประชาสัมพันธตาง ๆ (3.1-2/13.1-2/3)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีการจัดกิจกรรม วิชาการ โดยมีการจัดโครงการการใชงาน Search Engine สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาประสบการณทางวิชาการ และวิชาชีพตอไป
(3.1-3/1-3.1-3/2)
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา เว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับ
ศิษยเกาและมีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณโดย
ประชาสัมพันธ มีการเปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดีแกนักศึกษา
ปจจุบัน (3.1-4/1-3.1-4/4)
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
วิทยาลัยฯ ไมมีการดําเนินการ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการประเมินผลรวมกับสถาบัน ในการประเมินคุณภาพของระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารของนักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ โดยมีมีผลประเมิน
ดานการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.65 ดานการ
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.54 และดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาคะแนนเฉลี่ย 3.55 และไดคาคะแนนในภาพรวมทั้ง 3 ดาน
รวมกันเฉลี่ย 3.56 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งผานเกณฑที่ตั้งไว (3.1-6)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณีสวนงานวิชาการหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม
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รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางสอนของอาจารยทุกทาน
3.1-1/1
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3.1-1/2
ตารางเขาพบอาจารยของนักศึกษา
3.1-1/3
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (แตงตั้งใหม พ.ศ.2556)
3.1-1/4
เว็บไซต วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ (http://www.amc.kmitl.ac.th/)
3.1-2/1
Facebook วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
3.1-2/2
3.1-2/3
3.1-3/1
3.1-3/2
3.1-4/1
3.1-4/2
3.1-4/3
3.1-4/4
3.1-6

(http://www.facebook.com/groups/134372046690147/)
Twitter วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ (https://twitter.com/#%21/amc_kmitl)
โครงการการใชงาน Search Engine เพื่อสืบคนขอมูล
โครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
ฐานขอมูลศิษยเกาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
เวปไซต วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
Facebook วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
Twitter วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร
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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
………5………ขอ : ...........4.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………6………ขอ : ............5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………6………ขอ : ............5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

สวนงานวิชาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
ดาน
มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
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

การดําเนินการ
มี
ไมมี








เกณฑมาตรฐาน :
1. สวนงานวิชาการ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
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วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน โดยประกอบดวยโครงการในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ปญญา
มนุษยสัมพันธ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.2-1/1-3.2-1/4)
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
วิท ยาลัยฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม กิจกรรม เครือขายประกันคุณภาพกับหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน เพื่อเปนแนวทางการวางแผนการทํากิจกรรม ให สอดคลองกับการพัฒนาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและสถาบัน (3.2-2/1-3.2-2/2)
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมเกี่ยวกับทางวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬา มีการใชความรูและความสามารถทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม สรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และไดมีการสนับสนุนการทํากิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา (3.2-3/1-3.2-3/8)
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน สถาบัน และระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน
วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย ทั้งในสถาบัน เชน กีฬาแคแสด และมีการสราง
เครือขายระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (3.2-4/1-3.2-4/2)
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลจากการทํากิจกรรม เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในครั้งตอไป (3.2-5/1-3.2-5/2)
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดมีการนําเอาขอเสนอแนะและไดมีการปรับปรุงพรอมสรางแนวทางในการทํากิจกรรมที่ดี
ในครั้งตอไป (3.2-6)
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รายการเอกสารหลักฐาน
3.2-1/1
แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556
3.2-1/2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
3.2-1/3
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556
3.2-1/4
หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
3.2-2/1
บันทึกความรวมมือระหวาง สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3.2-2/2
ภาพกิจกรรม เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
3.2-3/1
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี - ดานวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค)
3.2-3/2
โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี -ดานกีฬา)
3.2-3/3
โครงการ AMC บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 2556 (ระดับปริญญาตรี- ดานบําเพ็ญ
ประโยชน)
3.2-3/4
โครงการปจฉิมนิเทศ (ระดับปริญญาตรี -ดานคุณธรรมและจริยธรรม)
3.2-3/5
โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนา (บริหารปนน้ําใจ) (ระดับปริญญาตรี- ดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
3.2-3/6
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระดับ
บัณฑิตศึกษา- ดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค )
3.2-3/7
โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ระดับบัณฑิตศึกษา - ดานวิชาการที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค)
3.2-3/8
โครงการไหวครู (ระดับบัณฑิตศึกษา -ดานคุณธรรมและจริยธรรม)
3.2-4/1
ภาพกีฬาแคแสดสัมพันธ 2555 (กิจกรรมภายในสถาบัน)
3.2-4/2
โครงการรวมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา (MOU มศว. และเทคนิค กรุงเทพ)
(กิจกรรมระหวางสถาบัน)
3.2-5/1
สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป การศึกษา 2556
3.2-5/2
รายงานการประชุม เรื่อง ผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
และแนวทางการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.2-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……6………ขอ : .........4......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
……6………ขอ : .........4......….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
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษา ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวน

2
3
4
5

6
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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7

ทุกประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสวนงานวิชาการ



เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ สวน
งานวิชาการ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับ
นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน โดยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย
การ
ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย และดําเนินการตามระบบของวิทยาลัยและสถาบัน (4.1-1/1-4.1-1/8)
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มี การสนับสนุนสงเสริมอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก วิชา C2536032 หัวขอเรื่องพิเศษในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
(Special Topics in Business Computer 1) กับการบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุมจาก
บทความงานวิจัยของผูสอนเรื่อง Pricing Innovation in Thai Mobile Communicationmarket. Info.
และบรรยายยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุมจากบทความวิจัยของผูสอนเรื่อง An analysis of mobile
Internet access in Thailand: Implications for bridging the digital divide. ดร.ชลิตา ศรีนวล เปน
อาจารยผูสอน (4.1-2/1-4.1-2/2)
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มี การสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคและตีพิมพผลงาน
ในวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ และใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา โดยการเผยแพรทาง Website วิทยาลัย ( 4.1-3/1-4.1-3/3)
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย ในกรณีนักวิจัยรุนใหม มีการสนับสนุนตาม
หลักเกณฑของสถาบัน สถาบันและ วิทยาลัยฯ มี ระบบสนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และ
เงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว และการแจงขาวผานหนังสือราชการ หรือ
หนังสืออิเล็ทรอนิกสถึงนักวิจัยโดยตรง (4.1-4/1-4.1-4/6)
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ สถาบัน อยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษา ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
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- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ เชน หองปฏิบัติการวิจัย LMITLJIRCAS SHRIMP Co-culture Re Laboratory มีหองสมุดของสถาบันที่เปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน การ
วิจัย มีระบบขอมูลวิจัยเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลวิจัยสถาบัน (4.1-5/1-4.1-5/4)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการติดตามและสนับสนุน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิจัย
ที่มีตอกระบวนการ ใหบริการในการทําวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดของผูตอบและของสถาบัน (4.1-6)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ สวนงาน
วิชาการ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การสนับสนุน พันธกิจ ดานการวิจัย ดังนี้
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการรวบรวมแหลงทุนวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัย ทั้งสวนวิชาการและสวน
สนับสนุนวิชาการ ใหมีขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรใหกาวหนาใน
ตําแหนงงาน (4.1-7)
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1/1
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่องนโยบายการวิจัยของวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555
4.1-1/2
ประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน วันที่ 4 ม.ค.2554
4.1-1/3
ระเบียบสถาบันฯวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได พ.ศ.
2552
4.1-1/4-1
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 009/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
ความกาวหนาโครงการวิจัย วันที่ 10 มกราคม 2555
4.1-1/4-2
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 048/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
ความกาวหนาโครงการวิจัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
4.1-1/5-1
ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
4.1-1/5-2
แผนการดําเนินงานกิจกรรมดานการวิจัย งบประมาณประจําป พ.ศ.2556
4.1-1/5-3
บันทึกขอความวิทยาลัยฯ เรื่องการเสนอขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดประจําป
2556
4.1-1/6
แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี
4.1-1/7
แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได
4.1/1/8
แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย
4.1-2/1
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน วิชา C2536032 หัวขอเรื่องพิเศษในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 (Special Topics in Business Computer 1) ดร.ชลิตา ศรีนวล
4.1-2/2
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน วิชา 03076004 หัวขอเรื่องการเตรียมความ
พรอมในการเขาสูตลาดแรงงานฯ
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4.1-3/1
4.1-3/2
4.1-3/3
4.1-4/1
4.1-4/2
4.1-4/3
4.1-4/4
4.1-4/5
4.1-4/6
4.1-5/1
4.1-5/2
4.1-5/3
4.1-5/4
4.1-6
4.1-7

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ
จริยธรรมการวิจัยในคน
ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
รายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2556
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนพัฒนานักวิจัยใหม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องเงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐคิดคน หรือผลงานสรางสรรค ในระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เว็บไซตสํานักหอสมุดกลาง (http://www.lib.kmitl.ac.th/)
เว็บไซตสวนบริหารวิชาการและวิจัย
(http://www.kmitl.ac.th/research/linkjournal.php)
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไปนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได
โครงการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2
สรุปแบบประเมินผล เรื่อง ความพึงพอใจของผูทําวิจัยที่มีตอกระบวนการใหบริการในการ
ทําวิจัย ปรงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2555
ลงวันที่ 1 กันยายน 2555
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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
4 หรือ 5 ขอ
3 ขอ
2 ขอ
1 ขอ
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
…5……….…ขอ : ........5......…...คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
…6…………ขอ : ........5.......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 …5…………ขอ : ........4......….คะแนน
ขอ

 บรรลุเปาหมาย

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3
มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4
มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
6
มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :

การดําเนินการ
มี
ไมมี








1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (4.2-1/1-4.2-1/8)
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ กําหนดระดับคุณภาพบทความตีพิมพ เพื่อการพัฒนางานวิจัย เพื่อสรางความเปนเลิศใน
ระดับนานาชาติ (4.2-2/1-4.2-2/2)
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ
วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยมีบทความวิชาการ เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอวัยรุนในการซื้อสินคาทาง
อินเทอรเน็ต โดย รศ.ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ ในวารสาร QM for Quolity Vol.20 No. 191 หนา 17-19
(4.2-3)
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน
วิทยาลัยฯ มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช และมีการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก (4.2-4)
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีระเบียบสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบังเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตร (4.2-5/1-4.2-5/2)
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แตยังไมมีการยืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) (4.2-6/1-4.2-6/3)
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2-1/1
กระบวนการขอทุนวิจัยภายใตงบประมาณเงินรายไดของวิทยาลัย
4.2-1/2
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่11/2554 เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสถาบัน เรื่องการ
จายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุม
ทางวิชาการ
4.2-1/3
มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.2-1/4
มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.2-1/5
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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4.2-1/6
4.2-1/7
4.2-1/8
4.2-2/1
4.2-2/2
4.2-3
4.2-4
4.2-5/1
4.2-5/2
4.2-6/1
4.2-6/2
4.2-6/3

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย
ประกาศเรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 048/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามความกาวหนา
โครงการวิจัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2556 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2556
บทความวิชาการ-ปจจัยที่มีผลตอวัยลุยในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต โดย รศ.ศิริจรรยา
เครือวิริยะพันธ
เอกสารการใชประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน (องคการสุรา กรมสรรพสามิต)
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยบริหารสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง
พ.ศ.2552
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชนจาก
งานอันเปนทรัพยสินทางปญญา
แสดงขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยสํานักสงเสริมและบริการวิชาการของ
สถาบัน
แบบฟอรมแสดงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพยสินทางปญญา สํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบันมีประกาศการสนับสนุนเงินรางวัลมอบใหสําหรับบุคคลที่ไดรับจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาในระดับชาติและนานาชาติ

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

คะแนน

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
322,419.05 บาท/คน : ......5.….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
180,000 บาท/คน : .......5....คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 464,362.06 บาท/คน : ……..5....คะแนน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
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2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได
=
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

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 แตไม สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
1. คํานวณจํานวนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 11,609,051.43 = 464,362.06
25
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = 464,362.06 x 5 = 12.90
180,000
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รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1/1
ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําปฏิบัติงานจริง ไม
รวมผูลาศึกษาตอ ประจําปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.3-1/2
ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําปฏิบัติงานจริง ไม
รวมผูลาศึกษาตอ แหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยกรบริหารและ
จัดการ
4.3-1/3
ขอมูลรายชื่อและจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2556
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)
ข) ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร)
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
รอยละ 26
หรือเผยแพร

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
5 คะแนน

หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ตีพิมพหรือเผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน
กลุมสาขาวิชา ดังนี้

X 100

: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตาม

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รอยละ
20
20
10
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

คา
น้ําหนัก
ตอเรื่อง

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพ
(ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.25
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI
2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ 0.50
ที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับ
0.75
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสม
ศ.

2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
1.00
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล
ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล
Scopus หรือตีพิมพ1ในวารสารวิชาการที่มี
ชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน
subject category ที่ตีพิมพ
3. ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการเผยแพร
(ตามปปฏิทิน)
3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ 0.125
จังหวัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2556

คน

25

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

18

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

-

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

2

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

-
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-

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

คา
น้ําหนัก
ตอเรื่อง
0.25

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0.50

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0.75

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

1.00

หนวยวัด
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
ผลรวมถวง
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2556
-

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของอาจารย
6.5
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการ
ตีพิมพ (ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 –
3.5)
5. รอยละของผลงานของอาจารยประจําและ
รอยละ
26
นักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ขอ 4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย
100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย
คะแนน
6.5
20)
หมายเหตุ
1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
2. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ
4. การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาพรอมชื่อเจาของ
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บทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนักของ
แตละผลงานสรางสรรค
3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ผลการดําเนินงาน
(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน)
รอยละ 16

ตัวบงชี้

คะแนนที่ได (5
คะแนน)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
4 คะแนน
ประโยชน
หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชน คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
X
ประโยชน
100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน
สาขาวิชา
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุม
:

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
(ปการศึกษา)
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน (ตาม
ปการศึกษา)
2.1 จํานวนงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชน
2.2 จํานวนงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน

คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
25

เรื่อง

4

เรื่อง

-
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

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)

เรื่อง
รอยละ

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
4
16

คะแนน

4

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อ
หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง
ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุขดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
- การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน
- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
- การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ตัวบงชี้
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
หมายเหตุ
ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
(รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพ)
รอยละ 2

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
1 คะแนน

1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ คํานวณจากสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการ
X
รับรองคุณภาพ
100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

2. เกณฑการใหคะแนน
สาขาวิชา
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุม
:

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ (ป
การศึกษา)
2. จํานวนผลงานวิชาการของของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ (ตามปการศึกษา)
2.1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ
2.2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ
2.3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด

คา
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
น้ําหนัก หนวยวัด
2556
ตอเรื่อง
คน
25

0.25

เรื่อง
(ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก)
0.50 เรื่อง
(ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก)
0.75 เรื่อง
(ผลรวม
ถวง
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2

-

-

คา
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
น้ําหนัก หนวยวัด
2556
ตอเรื่อง
น้ําหนัก)
2.4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง 1.00 เรื่อง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
(ผลรวม
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
ถวง
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
น้ําหนัก)
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับ
ผลรวม
0.50
รองคุณภาพ (ขอ 2.1-2.4)
ถวง
น้ําหนัก
4. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
รอยละ
2
(ขอ 3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
5. คะแนนที่ได (ผลในขอ 4. คูณดวย 5 หารดวย
คะแนน
1
10)

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา ) ที่มีคุณภาพ
ของอาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของ
ผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ
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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
………2………ขอ : .........2.........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………5………ขอ : .........5.........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………5………ขอ : .........5.........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

2
3
4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดระบบและกลไกการบริหารทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนดไดดังนี้
1.1 มีการกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมและมีแผนการปฎิบัติงาน
1.2 มีคณะกรรมการประสานงานการบริการทางวิชาการแกสังคม
1.3 มีการจัดโครงการงานบริการวิขาการแกสังคมอยางเปนระบบ
1.4 เอกสารสรุปรายชื่อโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได
ปงบประมาณ 2556
1.5 แผนการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ
(5.1-1/1- 5.1-1/7)
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมใหมีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
การเรียนการสอน จากโครงการ “การจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร” มีการนําเนื้อหาในการ
อบรมของโครงการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา
03100007 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
(INTRODUCTION TO ECONOMICS) โดยผศ.ขนิษฐา อุนะรัตน(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-2/1- 5.1-2/2)
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหเจาของโครงการนําความรู ประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอ
ยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย โดยนําความรูจากบริการวิชาการโครงการ “การเงิน
สําหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน ” ตอยอดสูงานวิจัยเรื่อง “การประยุกตความรูทางการเงินกับการทํางาน
ประกอบการประกันคุณภาพ” โดย ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ (5.1-3)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดอบรม โครงการจัดการวางแผนการเงินและ
วางแผนภาษีอากร และโครงการฝกอบรมการเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน (5.1-4/1 – 5.1-4/2)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
วิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการดําเนินงานที่ไดรับจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ โดยนําไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในรอบปถัดไป (5.1-5)
หมายเหตุ :
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1/1
นโยบายดานการบริการวิชาการ
5.1-1/2
หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการการบริการวิชาการ
5.1-1/3
Flow Chart งานบริการวิชาการ
5.1-1/4
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการ
5.1-1/5
รายงานสรุปโครงการการฝกอบรม
5.1-1/6
แผนการดําเนินงานทั้งหมดประจําปการศึกษา 2556
5.1-1/7
แผนการดําเนินงานทั้งหมดประจําปการศึกษา 2557
5.1-2/1
แผนการสอน วิชา 03100007 เศรษฐศาสตรเบื้องตน (INTRODUCTION TO
ECONOMICS)
5.1-2/2
โครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร
5.1-3/1
โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ การเงินสหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน”
5.1-3/2
รายละเอียดผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกตความรูทางการเงินกับการทํางานประกอบการ
ประกันคุณภาพ”
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5.1-4/1
5.1-4/2
5.1-5

ผลการประเมินจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร
ผลประเมินผลโครงการฝกอบรมการเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานที่ไดรับจากรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

ตัวบงชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
เกณฑการประเมิน
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

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

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย (5.2-1)
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
82 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

หรือ

วิทยาลัยฯ มีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมทําเครือขายระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความ
รวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ (5.2-2/1- 5.2-2/2)
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการทางวิช
ผูรับบริการและผูใหบริการ ทั้งที่เปนคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา (5.2-3)

าการตอชุมชนที่เกิดกับ

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินการใหบริการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบ
และกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการคาใชจาย ระยะเวลาใน
การใหบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ (5.2-4/1- 5.2-4/3)
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานวิชาการ
และเผยแพรสูสาธารณชน
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากรใน
สถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชนผาน website ของวิทยาลัยฯ (5.2-5/1- 5.2-5/2)
รายการเอกสารหลักฐาน
ผลการสํารวจความตองการของบุคลที่จะเขาอบรม
5.2-1/1
หนังสือขอความอนุเคราะหจากชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
5.2-2/1
หนังสือเชิญ ขอเชิญเปนวิทยากรใหกับวิทยาลัยฯ
5.2-2/2
สรุปผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
5.2-3
ขอเสนอแนะในสวนที่ 3 ของแบบสรุปผลการประเมินโครงการประจําปการศึกษา 2556 เพื่อ
5.2-4/1
5.2-4/2
5.2-4/3
5.2-5/1
5.2-5/2

นําไปพัฒนาระบบและกลไกในการจัดในครั้งตอไป
รายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแกไข
เผยแพรขอมูลเอกสารการอบรมผานเว็บไซต
website ของวิทยาลัยฯ ในสวนของการกิจกรรมพิเศษ และบริการทางวิชาการ
เผยแพรขอมูลเอกสารการอบรมผานเว็บไซต
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ค) ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
ผลการดําเนินงาน
(รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ
คะแนนที่ได (5
ตัวบงชี้
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียน
คะแนน)
การสอนและ/หรือการวิจัย)
ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
รอยละ 40.00
5 คะแนน
ใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย คํานวณจากสูตรดังนี้
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

X
100

2. เกณฑการใหคะแนน
: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
3. ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้ง
สองประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

:

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนที่สภาสถาบันอนุมัติ (ปการศึกษา)
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตาม
ปการศึกษา)
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการวิจัย
2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2)

โครงการ/
กิจกรรม

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556
5

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
รอยละ
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1
1
2
40.00

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

วิจัย (ขอ 2.3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
4. คะแนนที่ได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 30)

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556

คะแนน

6.67

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชา
ใหม
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัยก็ได
3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
คําอธิบาย : โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่ สวน
งานวิชาการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพา
ตนเองไดตามศักยภาพของตน
เกณฑการประเมิน
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

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………2………ขอ : ..........2........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4………ขอ : .............4.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………2………ขอ : .............2....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57)

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80

2
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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3
4
5

ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
วิทยาลัยนสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย และ
แผนฏิบัติราชการ ยุทธศาสตรที่ 1 การขยายงานวิชการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
เปาประสงค ถายถอดวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน (Plan) ซึ่ง
วิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดยการจัดโครงการบริการวิชาการที่รวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
(Do) ไดแก
1. โครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร (9.1-1) เปนโครงการจัดขึ้นเพื่อใหผู
เขาอบรมมีความรูความเขาใจกับการวางแผนการเงิน และวางแผนภาษี บทบาทของภาษีที่มีตอผลกระทบตอ
บุคคลหรือุรกิจ และเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน มีแนวทางการคํานวณภาษี
ที่ถูกตอง ชวยในการลดตนทุน และลดคาใชจายอันเกิดจากการเสียภาษีอากรที่ไมถูกตอง ไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีสูงสุด
2. โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทา
ทายตอนวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES) (9.1-2) เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปนเวทีการ
แลกเปลี่ยนความรูทางดานการวิจัยทางธุรกิจ และความยั่งยื่นทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนการเผยแพรงาน
วิชาการและการประยุกตใชระหวางนักวิจัยและผุสนใจในระดับนานาชาติ
3. โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อภาพลักษณ AMC (9.1-3) เปน
โครงการจัดขึ้นเพื่อเปนเวทีที่นําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการประกวดแผนธุรกิจ และเพื่อใหเกิดการรับรู
ในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในวงกวางและยั่งยืน
4. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน (9.1-4) เปนโครงการจัดขึ้น
เพื่อใหบริการความรูทางวิชาการกับบุคคลภายนอก เพื่อใหเขาใจรายการในงบดุล งบกระแสเงินสดและงบ
กําไรขาดทุน เขาใจถึงความเสี่ยง หรือปจจัยที่มีผลตอการบริหารการเงิน
ซึ่งหลังจากดําเนินการแลว ผูรับผิดชอบโครงการจะประเมินโครงการ เพื่อประเมินผลการดําเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดที่แตละโครงการไดตั้งไว (Check)
จากการดําเนินโครงการตางๆ ที่ผานมา ผูรับผิดชอบจะนําผลการประเมินมาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการในครั้งตอไป (Act)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
จากผลการดําเนินงานตามแผนที่วางไวในโครงการตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 1 ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายไม
ต่ํากวารอยละ 80 ทุกโครงการ ไดแก
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1.โครงการการจัดการวางแผนการเงินแลวางแผนภาษีอากร (9.2-1)
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูเขารับบริการ
คน
40
47.00
รอยละความพึงพอใจของผูรับริการใน
รอยละ
75
94.26
กระบวนการใหบริการ
รอยละของงานบริการวิชาการและวเสร็จ
รอยละ
75
100.00
ตมระยะเวลาที่กําหนด
รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
รอยละ
75
89.73
ประโยชน
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
รอยละ
75
93.64
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพตอประโชยนจากการบริการ

ปญหา/อุปสรรค
-

2.โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทาทายตอ
นวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES) (9.2-2)
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
หนวยนับ เปาหมาย
ผลการ
ปญหา/อุปสรรค
ดําเนินงาน
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
คน
70
109.00
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
รอยละ
75
80.00
กระบวนการใหบริการ
3. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
รอยละ
75
80.00
ตามระยะเวลาที่กําหนด
4. รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
รอยละ
75
81.20
ประโยชน
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
75
85.60
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ
3.โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อภาพลักษณ AMC (9.2-3)
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูเขารวมโครงการ
คน
100
113.00
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
รอยละ
75
81.60
กระบวนการใหบริการ
รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
รอยละ
75
100.00
ตามระยะเวลาที่กําหนด
รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
รอยละ
75
83.00
ประโยชน
รอยความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
75
81.60
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4. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน (9.2-4)
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผูเขารวมโครงการ
คน
60
81.00
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
รอยละ
75
77.20
กระบวนการใหบริการ
รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
รอยละ
75
100.00
ตามระยะเวลาที่กําหนด
รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
รอยละ
75
80.00
ประโยชน
รอยความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
75
80.00

ปญหา/อุปสรรค
-

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
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.9.1-1 โครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร
สมศ.9.1-2 โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557
ความทาทายตอนวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES)
สมศ.9.1-3 โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อภาพลักษณ AMC
สมศ.9.1-4 โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใชนักการเงิน
สมศ.9.2-1 ผลการดําเนินงานตามโครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร
สมศ.9.2-2 ผลการดําเนินงานตามโครงการโครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทาทายตอนวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES)
สมศ.9.2-3 ผลการดําเนินงานตามโครงการ โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ
เพื่อภาพลักษณ AMC
สมศ.9.2-4 ผลการดําเนินงานตามโครงการโครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใช
นักการเงิน
88 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

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

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

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

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

2
3
4
5
6

 บรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี







เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดระบบและกลไกทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริมให
บุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติงาน โดยมีประกาศวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ มาใชดําเนินการ และมีผลลัพธ
ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํา
งานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมโดยทุกคนมีสวนรวม เชน โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต (6.1-1/1- 6.1-1/7)
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2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดมีการสนับสนุนใหนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสาน
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรม
เสริม เชน โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-2)
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
วิทยาลัยฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ผานทางเว็บไซตวิทยาลัย (6.1-3/1-6.1-3/2)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยฯ มี ติดตามผลการบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยใชหลักประเมินผลการบูรณาการเรียนรู
รวมกันและหลักประกันคุณภาพการศึกษา PDCA ในแตละกิจกรรม โครงการตาง ๆ ของนักศึกษา (6.1-4)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA มาปรับปรุงในการทํากิจกรรมหรือโครงการ
ตอ ๆ ไป มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
(6.1-5)
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและ
6.1-1/1
-

6.1-1/2
6.1-1/3
6.1-1/4
6.1-1/5
6.1-1/6
6.1-1/7
6.1-2
6.1-3/1
6.1-3/2
6.1-4
6.1-5

จัดการ
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
โครงการวันคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
โครงการบริหารรวมใจ ปนน้ําใจใหนอง
โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งรายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน
วิชา 04126025 โลกาภิวัตนและการคาระหวางประเทศ ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ เปนผูสอน
website วิทยาลัยฯ หนาขาวสารและกิจกรรมอื่นๆภาพโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
สรุปโครงการศิลปวัฒนธรรมตามแผน
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ตัวบงชี้ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย : ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงานของบุคคลและสังคม
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อให
สังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับ
ของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได
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
………2………ขอ : ..........2........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4………ขอ : .........4.........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………4………ขอ : .........4.......…..คะแนน
ขอ
1
2
3
4
5

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

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ( Plan) (สมศ.10.1-1) ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดมีการ
แตงตั้ง คณะทํางานบริหารงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สมศ.10.1-2) เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ คือโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
หลังจากมีการดําเนินการแลว ผูรับผิดชอบโครงการจะทําการประเมินผลโครงการเพื่อตอบสนองตอ
เปาประสงคของโครงการและเพื่อปรับปรุงโครงการตอไป (Check)
จากการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา ผูรับผิดชอบโครงการจะนําผลการประเมินโครงการมา
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ (Act) ครั้งตอไป
1

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
วิทยาลัยฯ กําหนดแผนการดําเนินโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งหมด 4 โครงการ
ผลการจัดโครงการพบวา สามารถจัดโครงการไดครบทั้ง 4 โครงการ คิดเปนรอยละการบรรลุเปาหมาย รอยละ
100 (สมศ.10.2) และในแตละโครงการมีการประเมินผลการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายไมต่ํากวา รอยละ 80
ทุกโครงการ
1
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3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (สมศ.10.3) ซึ่ง
กิจกรรมนี้จะไดจัดขึ้นทุก ๆ ป เพื่อเปนการทําบุญและระลึกถึงวันครบรอบวันสถาปนา
1

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการนําขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ วาขอใหจัดงานตอไปทุก ๆ ป เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย (สมศ.10.4)
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ
ไมมีเอกสารที่แสดงถึงวาไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอน
และชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
เคราะหผล เปนตน
5. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหนวยงาน
ที่เปนที่ยอมรับ
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.10.1-1
นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สมศ.10.1-2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สมศ.10.1-3
โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สมศ.10.2
สรุปผลประเมินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สมศ.10.3
โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สมศ.10.4
ผลการประเมินโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย : ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและสราง
ใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาน อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

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

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……5…………ขอ : ..........5........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……4…………ขอ : ..........4.......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……5…………ขอ : ...........5.......….คะแนน
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
วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป ซึ่งโครงการตางๆ ที่จัดทําขึ้นไดบรรจุลงในแผนประจําป การดําเนินกิจกรรมตางๆ
วิทยาลัยฯ สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม และที่สําคัญ
วิทยาลัยฯ มุงเนนใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางบุคลากร นักศึกษา และชุมชนในทองถิ่น ในปการศึกษา 2556
วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี เชน
1. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัมฒนธรรม (สมศ.11.1-1)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2556 ณ มหิวทยาลัยแหงชาติลาว (เวียงจันทร) ประเทศ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (สมศ.11.0-2)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร สจล. ชั้น ดานฟา
1
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3. โครงการบริหารรวมใจ ปนน้ําใจใหนอง (สมศ.11.1-3)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2557 ณ วัดโพธิ์ไทร จังหวัดนครนายก
4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (สมศ.11.1-4)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร สจล. ชั้น 4
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดตั้งถังแยกประเภทขยะ เพื่อเปนการทําความสะอาด รักษาสิ่งแวดลอม และ
ดูแลรักษาสถานที่อันเปนที่ใหความรูและจัดกิจกรรมที่ดีเสมอมา (สมศ.11.2)
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยไดดําเนินการดูแลตนไมที่ขอความอนุเคราะหจากสวนอาคารและสถานที่ เพื่อมาปรับภูมิทัศน
ใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สมศ.11.3)
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ
วิทยาลัยไดมีพื้นที่และบริเวณโถง ชั้น 4 ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนพัฒนานักศึกษา บุคลากร บริการวิชาการ ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.11.4)
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
สวนแผนงานสถาบันฯ ได ดําเนินการออกแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในดาน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของทุกหนวยงาน พบวา บุคลากรและนักศึกษา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย ของนักศึกษา 3.62 จากคะแนน
เต็ม 5 รวมกับคาเฉลี่ยของบุคลากร 4.16 จากคะแนนเต็ม 5 (3.62+4.16) = 7.76 (7.76/2) = 3.89 จาก
คะแนนเต็ม 5 (สมศ.11.5)
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
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รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.11.1-1
สมศ.11.1-2
สมศ.11.1-3
สมศ.11.1-4
สมศ.11.2
สมศ.11.3
สมศ.11.4
สมศ.11.5

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัมฒนธรรม
โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
โครงการบริหารรวมใจ ปนน้ําใจใหนอง
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
ภาพจัดตั้งถังแยกประเภทขยะ
ภาพการดูแลตนไมเพื่อจัดแตงอาคารใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
1
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ และผูบริหารทุกระดับของ สวนงาน
วิชาการ (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

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

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………6………ขอ : ...........4.......….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








เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการแจงประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ ผาน Website ของวิทยาลัยฯ และรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
96 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

โดยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ไดดําเนินการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และมีการประเมิน
ผูบริหารอยางโปรงใส (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-1/1- 7.1-1/4)
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา สวนงาน
วิชาการ
โดยทั้งนี้ ผูบริหารไดสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผน
กลยุทธไดอยางทันการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-2/1- 7.1-2/5)
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้ ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยมีการ
ประชุมในสวนคณะกรรมการวิชาการและบุคลากร ปละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดํา
เดินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-3)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน สวนงานวิชาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
โดยทั้งนี้ ผูบริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน โดยการประชุมสายสนับสนุน และคณบดีสง e-mail ถึงบุคลากรทุกคน มีการปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติถัดไป เพื่อเพิ่มความ
คลองตัว รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการชุดตาง ๆ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-4/1- 7.1-4/7)
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ สวนงาน
วิชาการเต็มตามศักยภาพ
โดยทั้งนี้ ผูบริหารไดถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง เชนการประชุมเพื่อถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน ใน Webstie ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งยังสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหฝกอบรมนอกสถานที่ มีงบประมาณรองรับคาใชจายตาม
ระเบียบ(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-5/1- 7.1-5/3)
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ สวนงานวิชาการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
โดยทั้งนี้ผูบริหารไดดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ไดแก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลัก
นิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-6/1- 7.1-6/6)
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
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โดยทั้งนี้ สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ตามที่ระบุไวในขอบังคับสถาบันวาดวย
คณะกรรมการประเมินผลการบริหารและวิธีการดําเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. 2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และที่สภาสถาบันกําหนด โดยประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน และมีการนําผลการประเมินจากมติสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน
(หมายเลข
เอกสารอางอิง 7.1-7)
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกขอความขอเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกประจําสวนงานวิชาการ ตามขอบังคับ
7.1-1/1
7.1-1/2
7.1-1/3
7.1-1/4
7.1-2/1
7.1-2/2
7.1-2/3
7.1-2/4
7.1-2/5
7.1-3
7.1-4/1
7.1-4/2
7.1-4/3
7.1-4/4
7.1-4/5
7.1-4/6
7.1-4/7
7.1-5/1
7.1-5/2
7.1-5/3
7.1-6/1

สถาบันฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ พ.ศ. 2551
คําสั่งสถาบันที่ 0582.01/2557 เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ในคณะคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (www.amc.kmitl.ac.th)
เผยแพรวิสัยทัศน กลยุทธของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com
content&view=article&id=6&Itemid=9&lang=th)
รายงานการประชุมสวนงานวิชาการ วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2557 เรื่องพิจารณา
ปฏิทินการประชุมประจําป 2557 และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ระหวางเดือนมิถุนายน- ธันวาคม 2556
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได
บันทึกนําเสนอขออนุมัติลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2/2556 และครั้งที่ 1/2557
ขอบังคับสถาบัน วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น พ.ศ.2551
รายงานการประชุมสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 189/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 184/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบองคประกอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00458/2555(01) เรื่อง แตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดี
บันทึกขอความ เรื่อง คําสั่งมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานวิชาการ
สารคณบดี
ประกาศสถาบัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานสถาบัน
มติที่ประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เรื่องพิจารณาขยายวงเงินใน
การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมในประเทศ
บันทึกขอความวิทยาลัย เรื่องขอสงปฏิทินการจัดโครงการฝกอบรมประจําป 2556
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 023/2553 เรื่อง แตงตั้งคณบดี
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7.1-6/2
7.1-6/3
7.1-6/4
7.1-6/5
7.1-6/6
7.1-6/7
7.1-7

คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00315/2557(01) เรื่อง แตงตั้งรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ
คําสั่งสถาบันที่ 0033/2554 เรื่องการมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานและสวนงานอื่น
(เพิ่มเติม)
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 002/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารสวนงานอื่น
ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
แผนปฏิบัติการดานจัดการความรูในองคกร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจําปงบประมาณ
2557
หนังสือบันทึกขอความสภาสถาบันฯ เรื่องขอสงมติจากสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2557 เรื่องขอเสนอ
พิจารณาผลการประเมินผลการบริหารของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสวนงานวิชาการสูองคกรเรียนรู (สกอ.)
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
เกณฑการประเมิน
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………2………ขอ : ...........2.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4………ขอ : ..........4........….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
มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

2
3
4
5
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ สวนงาน
วิชาการอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนการจัดการความรูของวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
บริหารองคความรู และนําแผนการจัดการความรูในระดับสถาบันมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูของวิทยาลัย อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
(หมายเลข
เอกสารอางอิง 7.2-1/1-7.2-1/3)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการความรู และกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัยอยางชัดเจน กําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการ และนําแผนเสนอตอผูบริหารเพื่อ
อนุมัติและดําเนินการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-2/1-7.2-2/2)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
ตามประเด็นความรูทักษะดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย วิทยาลัยฯ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูของผูมีประสบการณตรงและมีการเผยแพรความรูไปสูกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยแบงเปน กลุม
บุคลากรสายวิชาการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-3/1- 7.2-3/3)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit
knowledge)
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการดานดารบริหารองคความรู มีการประชุมอยางตอเนื่องเพื่อ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่วางใว โดยมีกิจกรรมระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และจัดเก็บเปนเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยเผยแพรสูสาธารณะทาง
เว็บไซตวิทยาลัยฯ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-4)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มีอาจารยนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร และจาก
ความรูของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ”
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวนมากขึ้น (หมายเลข
เอกสารอางอิง 7.2-5/1- 7.2-5/2)
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.2-1/1
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 107/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการจัดการความรู
ในองคกร
7.2-1/2
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 178/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการจัดการความรู
ในองคกร (เพิ่มเติม)
7.2-1/3
นโยบายการจัดการความรู
7.2-2/1
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ KM ปงบประมาณ 2557
7.2-2/2
กิจกรรมการดานบริหารทั่วไป เรื่อง โครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ
7.2-3/1
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการองคความรู วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
7.2-3/2
ภาพการจัดงานโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
7.2-3/3
ใบเซ็นชื่อผูเขารวมโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
7.2-3/4
สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทักษะการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย
7.2-4
Website หนา ระบบการจัดการความรู
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com
content&view=article&id=309&Itemid=420&lang=th)
7.2-5/1
ความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร เรื่อง
“เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ”
7.2-5/2
รายงานการประชุมสรุปการจัดการความรูของปการศึกษาที่ผานมา
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  บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
ขอ
1
2
3

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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4
5

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กําหนด




เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
สถาบันมี การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 25562560 มีการดําเงินงานดังนี้
- รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 ไดถูกนําเสนอใน
การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5/2555 โดยที่ประชุมมีมติใหนําไปปรับปรุงขอความบางสวนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
- 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
สถาบันมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนแมบท
สถาบัน พ.ศ. 2556-2560

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

- การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 1/2557 สถาบันจะดําเนินการทบทวนกอน ที่จะดําเนินงานตามแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 หรือจะปรับปรุงกอนแลวจึง
ดําเนินงานตอไป
- การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 2/2557 สถาบันไดแตงตั้ง รศ.ดร.จันทรบูรณ สถิตวิริยะวงศเปน CIO
เพื่อดําเนินการงานทางดานสารสนเทศในภาพรวมของสถาบันทั้งหมด และจะเริ่มประชุมคณะกรรมการฯ ใน
เดือนมีนาคม 2557 โดยจะขอปรึกษาในเรื่องสารสนเทศกับ ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป
ในระหวางที่สถาบันอยูในชวงของการจัดทํา
รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการดําเนินการพัฒนาระบบงานตางๆ
ในชวงปงบประมาณ 2554-2558 โดยหลังจากสถาบันฯ ประกาศใช แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแลว สํานักบริการคอมพิวเตอรก็จะทําการปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของ
สถาบันตอไป
(หลักฐานอางอิง 7.3-1/1 ถึง 7.3-1/7)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
- มีระบบงานเพื่อรองรับการบริการจัดการ ทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
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ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ ซึ่งประกอบดวย
ระบบงานงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบทะเบียนสินทรัพย และระบบบัญชี 3 มิติ
http://financial.kmitl.ac.th/
- มีระบบงานที่ใหบริการทางดานการเรียนการสอนกับนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่
ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ และระบบรับสมัค ร
นักศึกษา เปนตน
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 (รองรับการเก็บรายละเอียดผูใชงานและการใช
งาน) 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
1

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

103

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 อบรมการ
ใชงานระบบทะเบียนคุมงบประมาณ เมื่อเดือนสิงหาคม ปพ.ศ. 2556
(หลักฐานอางอิง 7.3-4)
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
- มี การสงขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และมีการจัดทํารายงาน
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสถาบันที่ http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/
- มีการนําสงขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาที่กําหนด
(หลักฐานอางอิง 7.3-5)
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

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
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7.3-1/7

- แผนระบบสารสนเทศ
- โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ

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

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
1
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
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
………3………ขอ : ..........3........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………5………ขอ : ..........4.......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………6………ขอ : ...........5.......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ สวนงานวิชาการ 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
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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การดําเนินการ
มี
ไมมี








เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานวิชาการ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พรอมกันนี้ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย และติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ใชในการจัดความเสี่ยง
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-1/1 - 7.4-1/2)
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสวน
งานวิชาการ ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงานวิชาการ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประชุมกันอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในแตละป
และติดตามผลการดําเนินการในปที่ผานมา โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงตามคูมือ
การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน และของวิทยาลัยเอง โดยวิเคราะหืความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับวิทยาลัย
จํานวน 3 ดาน ไดแก 1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 3. ความเสี่ยงดาน
สุขภาพ 4. ความเสี่ยงดานภาพลักษณ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-2/1 - 7.4-2/3)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
วิทยาลัยฯ มี คณะกรรมการรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงที่สงผลกระทบกับวิทยาลัยแลว จะมีการ
วิเคราะหโอกาส และผลกระทบ เพื่อจะจัดลําดับความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง มาดําเนินการ จัดหาวิธีการ
โครงการ/กิจกรรม ในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-3/1-7.4-3/2)
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
วิทยาลัยฯ มีการ วิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หลังจากมีการ
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ดดยมีการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อมาควบคุมความเสี่ยงแตละดาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาการดําเนินงานเพื่อจะ
สามารถจะติดตามการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหความ
เสี่ยงเขาพิจารณาคณะกรรมการสวนวิชาการดวย (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-4/1-7.4-4/2)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ คณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานผลการดําเนินงานเสนอแกที่ประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการ และนําสงสถาบันในรอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน 7.4-5/1- 7.4-5/3)
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงแลว จะนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสวนงานวิชาการเพื่อนําขอเสนอแนะมาดําเนินการในการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงในปถัดไป (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-6/1-7.4-6/2)
รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 004/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-1/1
คําสั่งสถาบันที่ 1393/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
7.4-1/2
7.4-2/1
7.4-2/2
7.4-2/3
7.4-2/4
7.4-3/1
7.4-3/2
7.4-4/1
7.4-4/2
7.4-5/1
7.4-5/2
7.4-5/3
7.4-6/1
7.4-6/2

2557
แผนการดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องสืบเนื่อง การบันทึกขอมูลความเสี่ยงผานระบบ Online
ประจําปงบประมาณ 2557
คูมือการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คูมือการกรอกขอมูลความเสี่ยงประจําหนวยงาน
ตารางวิเคราะหและประเมินบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2557
ปฏิทินบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2557
โครงการระดมความคิดพิชิตปญหาประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57)
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)
บันทึกขอความ ที่ 0524.01(16)/194 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบันทึกขอมูลความเสี่ยง
ผานระบบ Online ประจําปงบประมาณ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริหรความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15
พ.ย.2556 วาระที่ 3 สืบเนื่อง การบันทึกขอมูลความเสี่ยงผานระบบ Online
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 25
ธ.ค.2556 วาระที่ 2 เรื่องการติดตามการประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
1

1

1
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ตัวบงชี้ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
คําอธิบาย : สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองทีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการ
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่
ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปนี้
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………………ขอ : ..................….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………………ขอ : ..................….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………………ขอ : ..................….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ของสถานศึกษา
สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล

2
3
4
5
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 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
.........(อธิบายการ
ดําเนินงาน)..................................................................................................................
พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน
อางอิง)..........................................................................................................
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
.........(อธิบายการ
ดําเนินงาน)..................................................................................................................
พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน
อางอิง)..........................................................................................................
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
.........(อธิบายการ
ดําเนินงาน)..................................................................................................................
พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน
อางอิง)..........................................................................................................
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
.........(อธิบายการ
ดําเนินงาน)..................................................................................................................
พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน
อางอิง)..........................................................................................................
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
.........(อธิบายการ
ดําเนินงาน)..................................................................................................................
พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน
อางอิง)..........................................................................................................
หมายเหตุ ในระดับคณะไมตองประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสวนงานวิชาการ (สมศ.)
คําอธิบาย : การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของ สวนงานวิชาการ จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ประสิทิธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่ สภาสถาบันแตงตั้ง
(คะแนนเต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย
วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้ที่ 13
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
...........-.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
.........4.........…คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ..........4.20......คะแนน
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
4.20

การบรรลุเปาหมานของวิทยาลัยฯ
บรรลุเปาหมาย

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการที่ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แตงตั้งเทากับ 4.20 คะแนน ตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. (เอกสาร สมศ.
ที่ 13)
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี
รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.13

มติสภาสถาบัน เรื่อง ขอเสนอพิจารณาผลการประเมินผลการบริหารของหัวหนาสวนงาน
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
………7………ขอ : ............5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………7………ขอ : ............5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………7………ขอ : .............5.....….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
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
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่ สวนงานวิชาการ กําหนด
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

3
4
5
6
7

ณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
สอดคลองกับสถานการณและบริบทของวิทยาลัย (8.1-1)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

การดําเนินการ
มี
ไมมี








โดยมีการทบทวนให

หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
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วิทยาลัยฯ ได มีนโยบายการหารายไดของวิทยาลัย แผนการใชจายงบประมาณ
การจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดใหกับ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป และประมาณการรายรับและรายจายเงิน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได (8.1-2/1- 8.1-2/5)
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสวนงานวิชาการและ
บุคลากร
วิทยาลัยฯ มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร สรุปรายรับ-รายจาย และสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป (8.1-3/1 8.13/3)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
วิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินของวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ และรายงานทางการเงินประจําเดือน (8.1-4/1- 8.1-4/3)
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
สวนบริหารวิชาการวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมติดตามสถานะทางการเงิน และขอมูลรายงานผล
รายรับและรายจายจริงจากสวนงานคลัง มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะหคาใชจายอยางเปนระบบ
(8.1-5/1- 8.1-5/2)
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สวนงานวิชาการ กําหนด
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งกรรมการดูแลติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ (8.1-6)
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหาร วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการใชเงินจากทางระบบบัญชี 3 มิติ และมีการวางแผนการใชเงิน
อยางเปนระบบ (8.1-7/1- 8.1-7/3)
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1-1
แผนกลยุทธทางการเงิน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
8.1-2/1
ประมาณรายรับ เงินรายได วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
8.1-2/2
สรุปประมาณการรายรับ-รายจาย วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
8.1-2/3
ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
8.1-2/4
ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
8.1-2/5
ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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8.1-3/1
8.1-3/2
8.1-3/3
8.1-4/1
8.1-4/2
8.1-4/3
8.1-5/1
8.1-5/2
8.1-5/3
8.1-6
8.1-7/1
8.1-7/2
8.1-7/3

ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําป ประจํางบประมาณ 2556
คํารับรับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.25/930 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองและตามเอกสารงบประมาณ (สงป). ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 (รอบ 12 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
สรุปผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2556
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติใชเงินรายได
สะสม(เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
สรุปขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะหคาใชจายอยางเปนระบบ
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 037/2550 เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
คําสั่งสถาบัน ที่ 10772/2554(1) เรื่อง การมอบหมายงานของสวนแผนงานเพื่อใหบริการ
สวนงานวิชาการ(วิทยาลัย) และสวนงานอื่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
บันทึกขอความสงรายงานผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556
รายงานการประชุมการวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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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

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
……8……ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2556
…….8……ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 …….7…… ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

: ........4....….คะแนน
: ........4........คะแนน
: ........4........คะแนน

 ไมบรรลุเปาหมาย

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
มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

2
3
4

5
6
7
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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8
9

นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณะตางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน



เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ ทั้ง ระดับวิทยาลัย และ อนุกรรมการ มี
การประชุมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีรายงานการประชุมเพื่อสรุปขอคิดเห็นและประเด็น
วาระตางๆ ของคณะกรรมการ และมีการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
(9.1-1/1-9.1-1/6)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัย ใหความสําคัญ และกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน (9.1-2/1-9.1-2/6)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีสวนรวมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันที่สงผลตอการพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย ใฝรู สูงาน ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ โดยรวมการพัฒนาอัตลักษณ
ผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน จนไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
(9.1-3/1-9.1-3/2)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3)
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ (9.1-4/1-9.1-4/4)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
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วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้ องของประกันคุณภาพทุกตัวบงชี้ แตไมครบทุกตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ (9.1-5/1-9.1-

5/3)

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
คุณภาพ

9 องคประกอบ

วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคล สาขาวิชา และวิทยาลัย (9.1-6/1-9.1-6/9)

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและศิษยเกา

(9.1-7/1-9.1-7/4)

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน

วิทยาลัยฯ มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม

รวมกัน ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง

ตอเนื่อง (9.1-8/1-9.1-8/5)

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน

และเผยแพรให

รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-1/1
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
วิทยาลัย ปการศึกษา 2555 และคําสั่งกรรมการเพิ่มเติม
9.1-1/2
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 255
6
9.1-1/3
รายงานการประชุมคณะทํางานตามองคประกอบ
9.1-1/4
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
9.1-1/5
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/255
6
9.1-1/6
หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index)
9.1-2/1
ประกาศสถาบัน เรี่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันเทคโนโลยรพระจอมเกล
เจาคุณทหารลาดกระบัง
9.1-2/2
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
9.1-2/3
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
9.1-2/4
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดั
วิทยาลัย ปการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556
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9.1-2/5
9.1-2/6
9.1-3/1
9.1-3/2
9.1-4/1
9.1-4/2
9.1-4/3
9.1-4/4
9.1-5/1
9.1-5/2
9.1-5/3
9.1-6/1

9.1-6/2
9.1-6/3

9.1-6/4
9.1-6/5

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารัค้งที่ 2/2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2555 เรื่อง การ
ทบทวนอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 16.1 ของ สมศ.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเรื่อง การบริหาร
สถาบันใหเกิดอัตลักษณ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายงานการประชุมการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพนักศึกษา
เอกสารการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายงานการประชุมการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพนักศึกษา
เอกสารการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 - คํารับรอง
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com
_content&view=article&id=327&Itemid=439&lang=th (http://161.246.34.137/plandiv/index/index.php)
องคประกอบที่ 2 - ฐานขอมูลนักศึกษา ตรี โท และเอก
-เว็บไซตสํานักทะเบียน h( ttp://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php)
-งานวิจัยตีพิมพ ป.โท และป.เอกhttp://www.kmitl.ac.th/research/)
(
องคประกอบที่ 3
- ขอมูลฝกงานตางประเทศนักศึกษา(ftp://161.246.95.184/)
- กิจกรรมนักศึกษา
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=51&Itemid=93&lang=th)
องคประกอบที่ 4 ขอมูลงานวิจัยวิทยาลัยฯ
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=70&Itemid=116&lang=th)
องคประกอบที่ 5 จํานวนโครงการบริการวิชาการ
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=85&Itemid=127)
องคประกอบที่ 6 ขอมูลจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=71&Itemid=113)
องคประกอบที่ 7 ฐานขอมูลองคความรูKM)
(
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=50&Itemid=80)
องคประกอบที่ 8 ขอมูลงานการเงิน (บัญชี 3 มิติ) http://financial.kmitl.ac.th/)
(
1

9.1-6/6

1

9.1-6/7
9.1-6/8
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9.1-6/9
9.1-7/1
9.1-7/2
9.1-7/3
9.1-7/4
9.1-8/1
9.1-8/2
9.1-8/3
9.1-8/4
9.1-8/5

องคประกอบที่ 9 ฐานขอมูลCHE QA ONLINE (http://www.cheqa.kmitl.ac.th/CHEQA/)
สงนักศึกษาเขารวมอบรมการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา
เอกสารการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสรางเครือขายดานประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหวางสถาบัน ประจําปการศึกษา 2556 ระหวางวันที่
29-30 พฤาภาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
การประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
โครงการดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยฯ
รายชื่อผูเขารวมโครงการพรอมภาพกิจกรรม
ผลประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
หนังสือขอเชิญเขารวมกิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อผูเขารวม
และภาพกิจกรรม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ MoU
1

1
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ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 : ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ผลประเมิน
ผลประเมิน
ผลประเมิน
อยูระหวาง
อยูระหวาง
อยูระหวาง
0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
3.90 : 4 คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
ระดับ 4 : 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 3.76 : 4 คะแนน

คะแนน 4
ผลประเมิน
อยูระหวาง
3.51-4.50

คะแนน 5
ผลประเมิน
อยูระหวาง
4.51-5.00

 บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันอุดมศึกษา ที่ให
การศึกษา และวิจัย เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม
จริยธรรม และดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน ที่เปนเปาหมายรวมกันวา “ เปนสถาบันทาง
การศึกษาชั้นนําที่มุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูดวยภูมิปญญา
และศิลปะวิทยาการในการการพัฒนาชาติสูสังคม” และสภาสถาบัน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้ “ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน”
• อัตลักษณ หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
- ซื่อสัตย หมายถึง ประพฤติตรงตอตนเอง ผูอื่น และประเทศชาติ รวมทั้งตรงตอเวลาและ
หนาที่
- ใฝรู หมายถึง การแสวงหาความรู คิดสรางสรรคและนําความรูไปใช เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนความรูทั่วไป และความรูดานวิชาชีพ
- สูงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน และมีจิตอาสา เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย
• ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการใหเกิดอัตลักษณและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบัณฑิตที่
สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของสถาบัน
ลําดับ
ผลสํารวจความคิดเห็น
1 ผลสํารวจของบุคลากร
2 ผลสํารวจของนักศึกษา

คาคะแนน
3.54
3.76
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3

ผลสํารวจของผูใชบัณฑิต
คาคะแนนเฉลี่ย

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
ฉ) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ผลการดําเนินงาน
(คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินการประกัน
ตัวบงชี้
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดทั้ง 9
องคประกอบ)
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
คาเฉลี่ย 3.64
โดยตนสังกัด

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
3.64 คะแนน

หมายเหตุ
1. เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยตนสังกัด
2. ขอมูลประกอบการพิจารณา คือ คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด
3. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่
กําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

:

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยนับ

1. คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามองคประกอบ
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556 (ผลการประเมินปการศึกษา 2555 )

คาเฉลี่ย

5
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยนับ

แผนการดําเนินการ
1.2 การเรียนการสอน
1.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
1.4 การวิจัย
1.5 การบริการวิชาการแกสังคม
1.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.7 การบริหารและการจัดการ
1.8 การเงินและงบประมาณ
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 ประกอบ (ขอ 1.1 –
1.9)

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2556 (ผลการประเมินปการศึกษา 2555 )

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.08
4.00
3.54
2.00
3.00
3.64
5.00
4.00
3.64

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
2. รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2555
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 255
5
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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

8

4 ขอ
รอยละ 45

ตัวบงชี้ที่ 2.3

รอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 14 (สมศ.)
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 5 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 7 (สมศ.)

บรรลุเปาหมาย

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)



5

( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 1 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 2 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 3 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 4 (สมศ.)

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ
รอยละ 75
3.51 ขึ้นไป
รอยละ 20
รอยละ 40
คาดัชนี
คุณภาพ 4.21

2
15 x 100
25
8x100
25
5
6
5
6
5
102/117
209.55/54
33.75/148
5.25/8
128/25



2



5



5

87.18
3.88
22.80
65.63











4
4
3
5
5
4.36
3.88
4.56
5

5.12



4.27

60.00x5
100
32.00x5
30

4.24
7 ขอ
6 ขอ

5
6




3
5
4.00

6 ขอ
6 ขอ

7
5
11,609058.00
180,000 บาท
464,362.32
25
รอยละ 18
6.50/25
26.00
รอยละ 18
4/25
16.00
รอยละ 8
0.50/25
2.00




5
4



5





5
4
1
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ผลการดําเนินงาน*
ตัวบงชี้คุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 8 (สมศ.)
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
ตัวบงชี้ที่ 8.1
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 9.1
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 9
รวม 9 องคประกอบ
รวม 37 ตัวบงชี้

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

บรรลุเปาหมาย
( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)
4.00

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 25
4 คะแนน

5
5
2/5
2

40.00






5
5
5
2
4.25

5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน

5
4
5





5
4
5
4.67

7 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน

7
5
5
6
4.20/1






4.20



5
5
5
5
สถาบันเปนผูประเมิน
4.20
4.84

7 ขอ

7



5
5.00

8 ขอ

7



4
4.00

ตัวบงชี้ สมศ. นําคะแนนที่ไดจากคาเฉลี่ยคะแนน 23 ตัวบงชี้ของ
ที่ 15
สกอ. มาบันทึก
รวม 9 องคประกอบ (23 ตัวบงชี้) และตัวบงชี้
สมศ. 14 ตัวบงชี้

4.52
4.34

* ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ

I

P

องคประกอบที่ 1

-

5.00

องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4

4.67
5.00

3.50
4.00
4.50

องคประกอบที่ 5

-

องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8

O

ผลการประเมิน

รวม

0.00-1.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.51
3.33

4.24
4.00
4.00

การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดี

5.00

3.50

4.25

การดําเนินงานระดับดี

-

5.00
5.00
5.00

4.50
4.20
-

4.67
4.84
5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 9

-

4.00

4.52

4.00

การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้
ของทุก
องคประกอบ

4.75

4.44

4.09

4.34

การดําเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน

การ
การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
มาก
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หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.
ที่ 16-17 มา
คํานวณ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.
ที่ 18 มาคํานวณ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.
ที่ 15 มาคํานวณ

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
ตัวบงชี้ 4.3
ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ 5.2
ตัวบงชี้ 6.1
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 2 ข

I

P

-

-

-

O

รวม

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

หมายเหตุ

4.56 4.56
5.00 5.00

4.71 4.20 4.65
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00

4.75 4.22 4.05 4.29
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
3.00
5.00
5.00
3.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 7.2
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบงชี้
ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

-

4.50
4.00
5.00

3.33

3.80
4.00
5.00

4.75

4.44

4.09

4.34

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

การ
การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
มาก
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ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองดานการบริหาร
จัดการ
ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
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
ดานการเงิน
ตัวบงชี้ 4.3
ตัวบงชี้ 8.1
คาคะแนนเฉลี่ย
ดานการเงิน

I

P

O

รวม

-

4.33

4.26

4.29

3.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00

4.00

4.00

5.00
5.00

4.44
5.00
2.00
4.00

5.00

5.00
5.00

หมายเหตุ

3.00
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00

4.40

4.40
5.00
2.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

-

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

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
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองดานการบริหาร
จัดการ
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 7.2
คาคะแนนเฉลี่ย
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

5.00

4.50

3.57

4.16

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

5.00
5.00
4.00
5.00

4.00
5.00

4.75

4.44

4.09

4.34

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับดี
มาก

การ
การ
การ
ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน
งาน
งาน
งาน
ระดับดี ระดับ ระดับ
ดี
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
(2) ดานการวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 4.3

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

4.00
4.00
5.00

-

-

3.00
2.00

4.27

4.00
4.00
3.88
2.00
5.00
5.00
4.00
3.00
5.00
5.00
4.74
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

5.00
5.00
-

4.00
3.00
5.00
5.00
4.83
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

4.20

4.67

4.30

4.24

4.36

-

4.33
5.00

4.56

4.47
5.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00

5.00
5.00

3.00
5.00
4.50
5.00
4.00

5.00
3.33

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

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

-

5.00

4.50

4.67

5.00
5.00
-

5.00

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

5.00
5.00
4.50

5.00

4.67
5.00

5.00

4.63

4.07

4.32

4.75

4.44

4.09

4.34

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับดี
มาก

การ
การ การ
ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน
งาน
งาน งาน
ระดับดี ระดับ ระดับ
ดี
ดี
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หมายเหตุ

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 2

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน
การวิจัยจํานวนนักศึกษานอยกวารอยละ 30
2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยังทําหนาที่ใน
การควบคุมกํากับการดําเนินงานบริหารหลักสูตรไม
ครบถวน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.
2.

3. ขาดแผนการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการเทคนิคการ 3.
สอนและการวัดผล และขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนตามเกณฑ สกอ.
4. ขาดระบบและกลไกการสนับสนุนการประยุกตใช
4.
ผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. ขาดความหลากหลายในแหลงประชุมวิชาการหรือ
5.
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรทบทวนหลักสูตรและการเพิ่มจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตสึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
วิทยาลัยฯ ควรสรางความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) และควรมีการ
ประชุมของคณะกรรมการฯเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบ
ตลอดจนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู
จัดทําแผนพัฒนาฯอยางเปนระบบและตอเนื่อง
รวมทั้งมีการประเมินความสําเร็จของแผนฯ
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ควรวางแผนสนับสนุนการประยุกตใชผลงาน
จากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ควรเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการหรือวารสารระดับชาติ ภายนอกสถาบัน
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องคประกอบที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดการนําผลการประเมินการใหบริการมา
พัฒนาในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา
2. ขาดการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
คุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบัน

องคประกอบที่ 4

การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีงบวิจัยจากแหลงภายนอกสูง และเมื่อรวมกับแหลง
ทุนภายในสถาบันไดเปนจํานวน 322,419.05/คน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรนําผลการประเมินการใหบริการมา
จัดทําแผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของที่ชัดเจน
2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษามีการสรางเครือขายคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรใหอาจารยรุนใหมเขานวมงานวิจัยกับ
อาจารยที่มีประสบการณในการทํางานวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน 1. ควรมีระบบและกลไกการสรางผลงานวิจัยที่เกิด
ภายนอกมีจํานวนนอย (1 ผลงาน)
ประโยชนตอชุมชนภายนอกและมีการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่ชัดเจน
2. ขาดตํารา หนังสือของอาจารย
2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมคณาจารยโดยนําผลงาน
วิชาการจากงานวิจัย มาเขียนเปนหนังสือหรือ
ตําราเรียน เพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดความเขาใจเรื่องการบูรณาการระหวางบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วิทยาลัยฯควรจัดใหมีการอบรมเรื่องบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหกับอาจารย
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จุดที่ควรพัฒนา
2. ขาดการนําผลกระทบการใหบริการทางวิชาการไป
พัฒนาใหเปนระบบ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
2. ควรนําประโยชนหรือผลกระทบจากการ
ใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาใหเปนระบบและ
กลไกที่ชัดเจน
3. ขาดการนําความรูและประสบการจากการใหบริการมา 3.ควรสนับสนุนใหคณาจารยนําประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาบูรณาการกับทั้งการเรียน
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
การสอนและการวิจัย
องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1. ควรดําเนินการใหครบตามวงจรคุณภาพ PDCA
ไมครบตามวงจรคุณภาพPDCA
2. ยังไมมีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 2. สนับสนุนใหคณาจารยบูราณาการกับการเรียน
การเรียนการสอน
การสอน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการยังขาด
องคประกอบที่ครบถวนตามขอบังคับของ สจล. พ.ศ.
2551
2. การจัดการความรูยังไมครบกระบวนการการเรียนรู

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรแตงตั้งผูทรงวุฒิในคณะกรรมการสวนงาน
วิชาการตามขอบังคับของ สจล. พ.ศ.2551

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวม
และจัดาเก็บความรูอยางเปนระบบ และนําไป
เผยแพรที่เปนลายลักษณอักษร
3. การบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กําหนด ไมไดชวยใน 3. ควรมีการวางแผนความเสี่ยงที่สามารถปญหา
การลดความเสี่ยงของวิทยาลัยอยางแทจริง
การบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การรายงานผลการเงินยังไมมีการวิเคราะหสังเคราะห
เพื่อใชในกรบริหารและการตัดสินใจ

องคประกอบที่ 9

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการวิเคราะหการใชงบประมาณทุก ๆ
หมวด ใหสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได
งาย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. การนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงทํางานและ
สงผลใหการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธยัไมครบทุกตัวบงชี้

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธยังไมครบทุกตัวบงชี้
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ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 10
สํานักงานคณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปการศึกษา 2556
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ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
สํานักงานคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ประจําปการศึกษา 2556
องคประกอบที่ 10
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 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ ( 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555 ………-………ขอ : ...........-.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………3………ขอ : ............2......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………4………ขอ : .............3.....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
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

การดําเนินการ
มี
ไมมี





การดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ ของงาน หรือ ของกลุมงาน
ครบทุกงาน
วิทยาลัยฯ ไดมีการมอบหมายงานใหบุคลากรอยางชัดเจน โดยกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป (10.1/1)
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2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ลงสูรายบุคคล
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อถายทอดแผนการปฏิบัติงาน (10.1/2)
3. มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
วิทยาลัยฯมีการติดตามผลการดําเนินงารตามแผนการปฏิบัติงาน โดยมีแบบฟอรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานสายสนับสนุนอยางชัดเจน (10.1/3)
4. มีการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป
วิทยาลัยฯ ไดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
เรื่อง พิจารณาเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (10.1/4)
5. มีการนําผลการประเมินตามขอ 4 มาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานปตอไป
วิทยาลัยฯ ยังไมมีการดําเนินการ
รายการเอกสารหลักฐาน
10.1/1
แผนการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
10.1/2
รายงานการประชุมสายสนับสนุนวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
10.1/3
แบบฟอรมการประเมินสายสนับสนุน
10.1/4
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………-………ขอ : ...........-.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4……ขอ : ..........4.....….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………4……ขอ : ...........4.....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2
3

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

4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหไดมาของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูบริหารวิทยาลัยฯ ไดมีการมอบหมายงานใหบุคลากรสายสนับสนุนอยางชัดเจน (10.2/1)
2. มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (10.2/2)
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงานและการใหบริการของผูผูรับบริการไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ของทุกงาน
วิทยาลัยฯ ไดมีการประเมินการปฏิบัติของแตละงานโดยการใหผูรับบริการ (คณาจารย) เปนผูประเมิน
(10.2/3)
4. มีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานและการใหบริการไปปรับปรุงการปฎิบัติงานและพัฒนาการบริการที่
สนองความตองการของผูรับบริการ
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ผูบริหารวิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินแจงใหบุคากรสายสนับสนุนรับทราบผลการประมิน และให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงอยางนอย 1 งาน
วิทยาลัยฯ ยังไมมีการดําเนินการ
รายการเอกสารหลักฐาน
10.2/1
แผนการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิทยาลัยการบริหรและจัดการ
10.2/2
คูมือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
10.2/3
แบบฟอรมการประเมินสายสนับสนุน โดยคณาจารยที่รับบริการ
10.2/4
ผลการประเมินสายสนับสนุน
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)
ผลการประเมินปการศึกษา 2555 รอยละ………-………
: ...........-.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556 รอยละ……60……
: .......3..….คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 รอยละ…20… : ........1......….คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย
สูตร จํานวนงานที่จัดทําคูมือการปฏิบัติงานครบถวน
จํานวนงานทั้งหมด

X 100

2x100 = 16.67 % (รอยละ 16.67 ได 1 คะแนน)
12
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ตัวบงชี้ที่ 10.4 : สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานคณบดี
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : นอกเหนือจากการปฏิบัติงานสํานักงานควรจัดพื้นที่ในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการทํางาน และสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57)

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………-………ขอ : .........-.........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4……ขอ : .............4..….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………4……ขอ : .............4..….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2

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

3
4
5

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีพื้นที่การปฏิบัติงานที่พอเพียงและเหมาะสมในการทํางาน
วิทยาลัยมีพื้นที่การปฏิบัติงานที่พอเพียงและเหมาะสมในการทํางานในอยูในระดับที่นอย เทียบเปน
รอยละเทากับ 52.00 เทียบเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.6 (10.4/1)
2. มีอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร, จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
วิทยาลัยมีอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานอยูในระดับที่มาก เทียบเปนรอยละเทากับ
72.00 เทียบเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.6 (10.4/2)
3. มีการตกแตง บํารุงรักษาสถานที่ภายในใหมีความเปนระเบียบ,สะอาด และปลอดภัย
วิทยาลัยฯมีการตกแตง บํารุงรักษาสถานที่ใหมีความเปนระเบียบ, สะอาด และความปลอดภัยอยูใน
ระดับปานกลาง เทียบเปนรอยละ 68.00 คาเฉลี่ย 3.4 (10.4/3)
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4. มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานในขอ 1 -3
วิทยาลัยฯ ไดมีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานในขอ 1-3 (10.4/4)
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
วิทยาลัยฯ ยังไมมีการดําเนินการ
รายการเอกสารหลักฐาน
10.4/1
ภาพโถงชั้น 4 สํานักบริการคอมพิวเตอร
10.4/2
ภาพของอุปกรณการปฏิบัติงาน เชน คอมพิวเตอร
10.4/3
ภาพการตกแตง และการรักษาความปลอดภัย
10.4/4
ผลการประเมินามพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
ตัวบงชี้ที่ 10.5: การพัฒนาสํานักงานคณบดีสูองคกรเรียนรู (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรูฯ ดังนั้นสํานัก งานคณบดี จึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสํานักแหงการเรียนรู
โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสํานักงานคณบดีซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา
ใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในสํานักงานคณบดีสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสํานักงานคณบดีประกอบดวยการระบุความรูการคัดเลือกการ
รวบรวมการจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสํานักการ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสํานักการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสํานักงานคณบดีใหดียิ่งขึ้น
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)

ผลการประเมินปการศึกษา 2555
………-………ขอ : ...........-.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2556
………4………ขอ : ...........4.......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556 ………4………ขอ : ...........4.......….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ของ
สํานักงานคณบดี อยางนอย 2 งาน

2

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตาม
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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3

4
5

ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ของสํานักงานคณบดี อยางนอย 2 งาน
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกําหนดประเด็นและเปาหมายของการจัดการการความรู ภายใตโครงการสกัด
ความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (10.5/1)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ
1
วิทยาลัยฯ มีการตั้งกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนโดยการกําหนดประเด็น
ความรู เปน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เทคโนโลยีเพื่อการประหนัดพลังงาน 2. แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อมุงสู
AEC (10.5/2)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เพื่อใหสายวิชาการ
และสายสนับสนุนแลกเปลี่ยนประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (10.5/3)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
วิทยาลัยไดเผยแพรภาพกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีใน www.amc.kmitl.ac.th (10.5/4)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
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รายการเอกสารหลักฐาน
10.5/1
แผนโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
10.5/2
วัตถุประสงคโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
10.5/3
โครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
10.5/4
ภาพกิจกรรมโครงการ และเว็บ www.amc.kmitl.ac.th
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 10.1 แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป
จุดแข็ง
1.
1.
2.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการดําเนินงานยังไมชัดเจน
2.

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกําหนดแผนในระยะยาวใหชัดเจน
2.

ตัวบงชี้ที่ 10.2 การพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและประสบการณ
1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใหบริการ
2.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีบุคลากรจํากัดใหบริการไมทั่วถึง
2.

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สถาบันฯจัดสรรอัตราสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น
2.

ตัวบงชี้ที่ 10.3 รอยละของความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.
1
2.
2.
1.
2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.
2.

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 10.4 สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานคณบดี
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ขยายพื้นที่ในการใหบริการผูมาติดตอ
1.สถาบันฯจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
2.
2.
1.
2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.
2.

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 10.5 การพัฒนาสํานักงานคณบดีสูองคกรเรียนรู
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัด KM ในสวนของสายสนับสนุน
1. ควรเสริมดานการปฏิบัติเชิงทักษะ
2.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัด KM มากกวาปละ 1 ครั้ง
2.

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ
2.

ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน*
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 10.1
ตัวบงชี้ที่ 10.2
ตัวบงชี้ที่ 10.3
ตัวบงชี้ที่ 10.4
ตัวบงชี้ที่ 10.5
คะแนนเฉลี่ยรวม

เปาหมาย
4
4
รอยละ60
4
4

ตัวตั้ง
ตัวหาร

2/10*100

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

บรรลุเปาเหมาย

คะแนนการประเมิน







4
4
1
4
4
3.40

( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)

20

* ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ภาคผนวก ก
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589

1
2
3
4

จํานวนหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29401

2556

01600

01589

5

- -ระดับปริญญาโททีม
่ เี ฉพาะแผน ก

-

29401

2556

01600

01589

6

-

29401

2556

01600

01589

7

- -ระดับปริญญาโททีม
่ เี ฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ทีม
่ ท
ี งั ้
แผน ก และ แผน ข อยูใ่ นเอกสารหลักสูตร
ฉบับเดียวกัน

29401

2556

01600

01589

8

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ทีม
่ ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก

-

29401

2556

01600

01589

9

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29401

2556

01600

01589

10

- -ระดับปริญญาเอก

-

29401

2556

01600

01589

587

29401

2556

01600

01589

25

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทีม
่ ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต
่ งั ้
ทัง้ หมด

29401
29401
29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

26
27
28
29
30
31
32

จํานวนหลักสูตรทีจ
่ ัดการเรียนการสอนนอก
สถานทีต
่ งั ้
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

-

-

-

-

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

33
34
35
36
37

จํานวนหลักสูตรทีจ
่ ัดการเรียนการสอนนอก
สถานทีต
่ งั ้ และแจ ้งให ้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

38
39

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

-

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

40
41
42
43
44

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

-

29401

2556

01600

01589

45

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

29401

2556

01600

01589

46

- -ระดับปริญญาเอก
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-

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

47
48
49
50
51

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ครบถ ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

52
53

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

-

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

11
12
13
14
15

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

-

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

16
17

-

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

18
19
20
21
22

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ ปิ ดสอนและได ้รับ
การรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทัง้ หมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

23
24

-

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

61
62
63
64
65

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีย
่ ังไม่ได ้รับอนุมัต ิ
ตามกรอบ TQF แต่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถ ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

66
67

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

-

54
55
56
57
58

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
้ ล
กรอบ TQF ทีม
่ ผ
ี ลการประเมินตามตัวบ่งชีผ
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข ้อ
้ ี่
แรก และอย่างน ้อยร ้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท
กําหนดในแต่ละปี )
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

-

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
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-

-

-

153

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

59
60

CdsName
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
้ ล
กรอบ TQF ทีม
่ ผ
ี ลการประเมินตามตัวบ่งชีผ
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ
ทุกตัวบ่งชี้

CdsValues
-

29401
29401
29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

695
696
697
698
699
700
701

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

68
69
70
71
72

- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม
่ ค
ี วามร่วมมือ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

29401

2556

01600

01589

73

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29401

2556

01600

01589

74

- -ระดับปริญญาเอก

-

29401

2556

01600

01589

75

จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมดทุกระดับ
การศึกษา

29401

2556

01600

01589

76

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
อนุปริญญา

-

29401

2556

01600

01589

77

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาตรี

-

29401

2556

01600

01589

78

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ ป.
บัณฑิต

-

29401

2556

01600

01589

79

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาโท

458

29401

2556

01600

01589

80

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาโท (แผน ก)

250

29401

2556

01600

01589

81

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาโท(แผน ข)

208

29401

2556

01600

01589

82

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ ป.
บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29401

2556

01600

01589

83

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาเอก

-

29401

2556

01600

01589

102

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด รวมทัง้ ที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ

-
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7
0
3
0
3
0
1

-

458

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

599

29401

2556

01600

01589

600

29401

2556

01600

01589

601

29401

2556

01600

01589

597

CdsName
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
ร ้อยละของอาจารย์ประจําทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒป
ิ ริญญา
เอกปี การศึกษาทีผ
่ า่ นมา (กรณีทเี่ ลือกใช ้
เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิม
่ ขึน
้ ของร ้อยละ
ฯ)

29401

2556

01600

01589

107

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารงตําแหน่ง
อาจารย์

8

29401

2556

01600

01589

108

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ ม่มต
ี ําแหน่งทาง
วิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0

29401

2556

01600

01589

109

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ ม่มต
ี ําแหน่งทาง
วิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า

2

29401

2556

01600

01589

110

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ ม่มต
ี ําแหน่งทาง
วิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า

6

29401

2556

01600

01589

111

29401

2556

01600

01589

112

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารงตําแหน่ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

29401

2556

01600

01589

113

29401

2556

01600

01589

114

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

29401

2556

01600

01589

115

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์

29401

2556

01600

01589

116

29401

2556

01600

01589

117

29401

2556

01600

01589

118

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

29401

2556

01600

01589

119

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์

120

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

29401

2556

01600

01589
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CdsValues

0

10
15

51.111

9

0

4
5

8

0

4
4
0
0

155

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

121

29401

2556

01600

01589

122

29401

2556

01600

01589

595

CdsName
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
ร ้อยละของอาจารย์ประจําทีด
่ ํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการของปี ทผ
ี่ า่ นมา (กรณีทเี่ ลือกใช ้
เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิม
่ ขึน
้ ของร ้อยละ
ฯ)

29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589

123
124
125
126
127

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท

29401
29401

2556
2556

01600
01600

01589
01589

128
129

29401

2556

01600

01589

130

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทจ
ี่ ัดบริการให ้
นักศึกษา

131

จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่าง
ๆ ของนักศึกษาทีม
่ ก
ี ารลงทะเบียนการใช ้ WiFi กับสถาบัน

29401

2556

01600

01589

29401

2556

01600

01589

132

29401

2556

01600

01589

133

ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการห ้องสมุด
และแหล่งเรียนรู ้อืน
่ ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช ้งานแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการด ้าน
กายภาพทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร อุป
่ มต่ออินเตอร์เน็ ต
กรณ์การศึกษา และจุดเชือ
ในระบบไร ้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)

29401

2556

01600

01589

134

29401

2556

01600

01589

135

29401

2556

01600

01589

84

ผลการประเมินคุณภาพในการให ้บริการสิง่
อํานวยความสะดวกทีจ
่ ําเป็ นอืน
่ ๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด ้าน
อาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพในการให ้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทัง้ มีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย
่ วข ้อง (จากคะแนนเต็ม 5)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ1)

86

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้งานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู ้ทีป
่ ระกอบ
อาชีพอิสระ)

29401

2556

01600

01589
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CdsValues

0
0

35.556
1,297.57
0
875.278
0
312.875
0
109.417
70

466

3.63

3.63

3.56

3.59
131
91

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29401

2556

01600

01589

87

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทป
ี่ ระกอบ
อาชีพอิสระ

29401

2556

01600

01589

88

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทม
ี่ ี
งานทําก่อนเข ้าศึกษา

5

29401

2556

01600

01589

681

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทม
ี่ ก
ี จิ การของ
ตนเองทีม
่ รี ายได ้ประจําอยูแ
่ ล ้ว

11

29401

2556

01600

01589

89

ึ ษาต่อ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศ
ี่ ก
ระดับบัณฑิตศึกษา

7

29401

2556

01600

01589

682

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอ
ี่ ป
ุ สมบท

0

29401

2556

01600

01589

683

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเี่ กณฑ์ทหาร

0

11

29401

2556

01600

01589

90

เงินเดือนหรือรายได ้ต่อเดือน ของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย
่ )

29401

2556

01600

01589

669

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

-

29401

2556

01600

01589

670

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททัง้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

-

29401

2556

01600

01589

671

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

-

93

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

29401

2556

01600

01589

29401

2556

01600

01589

94

29401

2556

01600

01589

95

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนน
เต็ม ๕)

96

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

29401

2556

01600

01589

15,330.93

-

-

-

29401

2556

01600

01589

97

29401

2556

01600

01589

98

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
่ บการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนน
เต็ม ๕)

99

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

100

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
่ บการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนนเต็ม ๕)

-

29401

29401

2556

2556

01600

01600

01589

01589
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-

-

157

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

101

CdsName
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนน
เต็ม ๕)

29401

2556

01600

01589

691

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการประเมิน
บัณฑิต ตามกรอบ TQF

29401

2556

01600

01589

692

29401

2556

01600

01589

602

จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทัง้ หมด
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนน
เต็ม ๕)

CdsValues

4.06
47

-

29401

2556

01600

01589

165

29401

2556

01600

01589

672

จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ ป็ นผลจาก
วิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ทีผ
่ า่ นการ
กลัน
่ กรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็ นกรรมการ
พิจารณาด ้วย]
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีม
่ ก
ี ารตีพม
ิ พ์
เผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึง่

166

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

-

-

29401

2556

01600

01589

-

29401

2556

01600

01589

167

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพม
ิ พ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ

29401

2556

01600

01589

170

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

-

-

29401

2556

01600

01589

175

จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทเี่ ผยแพร่ (ผลงานของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท)

29401

2556

01600

01589

176

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

-

29401

2556

01600

01589

177

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

178

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

-

-

29401

2556

01600

01589

29401

2556

01600

01589

179

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

29401

2556

01600

01589

180

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

91

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทัง้ หมด (ปี การศึกษาทีเ่ ป็ นวงรอบประเมิน)

-

181

จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

-

29401

2556

01600

01589

29401

2556

01600

01589

183

29401

2556

01600

01589

184

CdsName

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ทีป
่ รากฎในฐานข ้อมูล TCI (จํานวนบทความ
ทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่นับซํ้ากับค่านํ า
หนักอืน
่ ๆ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎใน
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีน
่ ับใน
ค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักอืน
่ ๆ)

CdsValues

-

-

29401

2556

01600

01589

185

29401

2556

01600

01589

186

29401

2556

01600

01589

588

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
อยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักอืน
่ ๆ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
่ ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (
จํานวนบทความทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้อง
ไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)
จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ท ี่
เผยแพร่ (ผลงานของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

29401

2556

01600

01589

589

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

-

29401

2556

01600

01589

590

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

-

-

-

29401

2556

01600

01589

591

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

29401

2556

01600

01589

592

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

-

29401

2556

01600

01589

593

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

29401

2556

01600

01589

92

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทัง้ หมด (ปี การศึกษาทีเ่ ป็ นวงรอบประเมิน)

-

29401

2556

01600

01589

677

(สบช.)จํานวนนักศึกษาทีส
่ าํ เร็จการศึกษา
ภายในเวลาทีก
่ ําหนดในหลักสูตร

-
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

29401

2556

01600

01589

678

(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข ้าทัง้ หมด (รหัส
เดียวกัน)

-

-

-

29401

2556

01600

01589

679

(สบช.)จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาทีส
่ อบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี

29401

2556

01600

01589

680

(สบช.)จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาทัง้ หมดในปี
การศึกษาเดียวกัน

29401
29401
29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

702
703
704
705
706
707
708

29401
29401
29401
29401
29401
29401
29401

2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

709
710
711
712
713
714
715

จํานวนรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมดในปี
การศึกษานัน
้
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนรายวิชาทีม
่ ก
ี ารประเมินความพึงใจของ
ผู ้เรียนทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ฯ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

716
717
718
719
720
721
722

จํานวนรายวิชาทีม
่ ผ
ี ลการประเมินความพึง
พอใจของผู ้เรียนทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ทีน
่ ้อยกว่า 3.51
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

684

ผลการประเมินคุณภาพของการให ้บริการให ้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ้
ชีวต
ิ แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

685

ผลการประเมินคุณภาพของการให ้บริการ
ข ้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

686

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
เพือ
่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

29401
29401
29401
29401
29401
29401
29401

29401

29401

29401

2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

2556

2556

2556

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01600

01600

01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

01589

01589

01589

160 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

CdsValues

-

-

3.68

3.56
3.61

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29401

2556

01600

01589

146

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได ้รับการพัฒนาศักยภาพด ้านงานวิจัยหรือ
งานสร ้างสรรค์

29401

2556

01600

01589

147

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได ้รับความรู ้ด ้านจรรยาบรรณการวิจัย

29401

2556

01600

01589

164

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์ทม
ี่ ก
ี าร
ิ ธิบต
ยืน
่ การจดทะเบียนสิทธิบต
ั รหรืออนุสท
ั ร

0

29401

2556

01600

01589

148

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายในสถาบัน

-

29401

2556

01600

01589

149

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

150

-

29401

2556

01600

01589

151

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

29401

2556

01600

01589

152

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

-

29401

2556

01600

01589

153

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

154

-

29401

2556

01600

01589

155

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

29401

2556

01600

01589

156

จํานวนอาจารย์ประจําทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง (ไม่นับ
รวมผู ้ลาศึกษาต่อ)

-

29401

2556

01600

01589

157

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

158

-

29401

2556

01600

01589

159

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

29401

2556

01600

01589

160

จํานวนนักวิจัยประจําทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง (ไม่นับ
รวมผู ้ลาศึกษาต่อ)

-

29401

2556

01600

01589

161

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

162

-

29401

2556

01600

01589

163

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

29401

2556

01600

01589

612

-

29401

2556

01600

01589

613

จํานวนอาจารย์ประจําทีล
่ าศึกษาต่อ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29401

2556

01600

01589

614

-

29401

2556

01600

01589

615

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

29401

2556

01600

01589

616

-

29401

2556

01600

01589

617

จํานวนนักวิจัยประจําทีล
่ าศึกษาต่อ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29401

2556

01600

01589

618

-

29401

2556

01600

01589

619

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

25
25

-

-

-

-

-

-

-

-

161

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

193

29401

2556

01600

01589

626

29401

2556

01600

01589

627

29401

2556

01600

01589

628

29401

2556

01600

01589

29401

2556

01600

29401

2556

29401

2556

CdsName
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
ทีป
่ รากฎในฐานข ้อมูล TCI (จํานวนบทความ
ทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับใน
ค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

CdsValues

-

194

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎใน
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีน
่ ับใน
้
ํ
ค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซากับทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักอืน
่ ๆ)

01589

629

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

01600

01589

630

-

01600

01589

631

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

-

-

29401

2556

01600

01589

195

จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
อยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักอืน
่ ๆ)

29401

2556

01600

01589

632

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

633

-

29401

2556

01600

01589

634

29401

2556

01600

01589

200

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
่ ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (
จํานวนบทความทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้อง
ไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)

29401

2556

01600

01589

647

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

648

-

29401

2556

01600

01589

649

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

-

-

29401

2556

01600

01589

202

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา)

29401

2556

01600

01589

653

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

654

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

29401

2556

01600

01589

655

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

162 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29401

2556

01600

01589

203

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา)

29401

2556

01600

01589

656

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

657

-

29401

2556

01600

01589

658

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

-

29401

2556

01600

01589

204

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา)

29401

2556

01600

01589

659

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

660

-

29401

2556

01600

01589

661

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

29401

2556

01600

01589

205

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา)

29401

2556

01600

01589

662

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

663

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29401

2556

01600

01589

664

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

29401

2556

01600

01589

206

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา)

29401

2556

01600

01589

665

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

29401

2556

01600

01589

666

-

29401

2556

01600

01589

667

29401

2556

01600

01589

207

29401

2556

01600

01589

208

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนรวมของผลงานวิจัยทีน
่ ํ าไปใช ้
ประโยชน์
จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ทน
ี่ ํ าไปใช ้
ประโยชน์

29401

2556

01600

01589

209

จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ ด ้รับการ
รับรองคุณภาพ

2

29401

2556

01600

01589

210

- -บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

2

29401

2556

01600

01589

211

- -บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ

212

- -ตําราหรือหนังสือทีม
่ ก
ี ารประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ส
ี่ ถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต ้องเกินร ้อยละ ๕๐ ของ
้ งาน)
ชิน

29401

2556

01600

01589

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556

3
-

0
0
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

213

29401

2556

01600

01589

214

29401

2556

01600

01589

215

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนทีส
่ ภาสถาบันอนุมัต ิ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํ ามาใช ้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน

29401

2556

01600

01589

216

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํ ามาใช ้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย

1

594

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํ ามาใช ้ในการพัฒนา ทัง้ การเรียนการสอน
และการวิจัย

-

-

29401

2556

01600

01589

CdsName
- -ตําราหรือหนังสือทีใ่ ช ้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว หรือตําราหรือ
หนังสือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงมีผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต ้องเกินร ้อยละ ๕๐ ของ
้ งาน)
ชิน

CdsValues

0
5
1

29401

2556

01600

01589

693

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาทีเ่ กีย
่ วกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตาํ่
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

29401

2556

01600

01589

585

คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
สภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)

-

586

คะแนนการประเมินผลผู ้บริหารโดย
คณะกรรมการทีส
่ ภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนน
เต็ม ๕)

4.2

29401

2556

01600

01589

29401

2556

01600

01589

16078

ผลสํารวจรวมของบุคลากร นักศึกษา และ
ผู ้ใช ้บัณฑิต

29401

2556

01600

01589

16149

คะแนนเฉลีย
่ การประเมินผลความคิดเห็น
เกีย
่ วกับอัตลักษณ์ของสถาบัน

3.86

29401

2556

01600

01589

16150

ผลคะแนนทีไ่ ด ้ตามเกณฑ์การประเมินที่
กําหนด

-

-

-

29401

2556

01600

01589

694

ผลการประเมินความเห็นของ
บุคลากร เกีย
่ วกับการปฏิบต
ั งิ านของสถาบันที่
สอดคล ้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)

29401

2556

01600

01589

579

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

29401

2556

01600

01589

580

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

29401

2556

01600

01589

581

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

582

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโททีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

29401

2556

01600

01589
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-

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29401

2556

01600

01589

583

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

29401

2556

01600

01589

584

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

29401

2556

01600

01589

688

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการประเมิน
บัณฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์

3.76

29401

2556

01600

01589

689

จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ ทัง้ หมด

3.99

29401

2556

01600

01589

668

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตทีม
่ ี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

-

-

29401

2556

01600

01589

690

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกีย
่ วกับการดําเนินการตามจุดเน ้น และ
่ วชาญเฉพาะของ
จุดเด่น หรือความเชีย
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)

29401

2556

01600

01589

222

จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาต่างประเทศ
ทัง้ หมด

-

29401

2556

01600

01589

223

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเกาหลี

-

29401

2556

01600

01589

224

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเขมร

-

29401

2556

01600

01589

225

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาจีนกลาง

-

29401

2556

01600

01589

226

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาญีป
่ น
ุ่

-

29401

2556

01600

01589

227

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาทมิฬ

-

29401

2556

01600

01589

229

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาพม่า

-

29401

2556

01600

01589

230

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาฟิ ลป
ิ ิ โน

-

29401

2556

01600

01589

232

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษามาเลย์

-

29401

2556

01600

01589

231

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษามลายู

-

29401

2556

01600

01589

233

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาลาว

-

29401

2556

01600

01589

234

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเวียดนาม

-

29401

2556

01600

01589

235

-

29401

2556

01600

01589

236

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาอังกฤษ
- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
อินโดนีเซีย

29401

2556

01600

01589

237

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ ช ้ในกลุม
่ ประเทศอาเซียนอืน
่ ๆ
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-

165

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29401

2556

01600

01589

238

CdsName
จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาต่างประเทศทีก
่ ําหนดทัง้ หมด (ได ้
คะแนนในระดับไม่ตํา่ กว่าร ้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)

239

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาเกาหลี
ทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

240

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาเขมรที่
กําหนด(ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

241

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาจีน
กลางทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่า
ร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

242

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาญีป
่ น
ุ่
ทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

243

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาทมิฬ
ทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

245

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาพม่าที่
กําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

246

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาฟิ ลป
ิ ิ
โนทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่า
ร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

247

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษามาเลย์
ทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

248

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษามลายู
ทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

29401

29401

29401

29401

29401

29401

29401

29401

29401

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01589

01589

01589

01589

01589

01589

01589

01589

01589
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CdsValues

-

-

OrgID

29401

29401

29401

29401

29401

29401

29401

29401

EduYear

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

UnivID

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01600

FacID

01589

01589

01589

01589

01589

01589

01589

01589

CdsID

CdsName

CdsValues

249

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาลาวที่
กําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

250

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษา
เวียดนามทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตํา่
กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

251

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาอังกฤษทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับ
ไม่ตาํ่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

252

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษา
อินโดนีเซียทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่
ตํา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

253

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ ช ้ในกลุม
่ ประเทศอาเซียน
อืน
่ ๆ (ได ้คะแนนในระดับไม่ตาํ่ กว่าร ้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

608

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ด ้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

-

609

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ด ้านการส่งเสริมให ้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย

-

610

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ด ้านการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด

-
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