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คํานํา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เปนสวนหนึ่ง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่กําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน โดย
การกําหนดพันธกิจของสวนงานวิชาการบรรจุอยูในแตละองคประกอบคุณภาพตั้ งแตองคประกอบที่ 1-9 และ
ตามตัวบงชี้ที่กําหนด จํานวน 23 ตัวบงชี้ เพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสังคม ใหมั่นใจไดวา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถใหผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพได
รายงานกา รประเมินตนเองฉบับนี้ เปนเอกสารที่บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได
ดําเนินการจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2554 (1 มิถุนายน พ.ศ.2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

(................................................................)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
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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 สถาบันเทคโนโลยีพร ะจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่ องทั้งในดานอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย ทําใหบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจ ากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในดานการบริ หารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถผลิตนัก
บริหารทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ในปจจุบัน มีคณาจารยจํานวน
23 คน และบุคลากรที่ สนับสนุนงานดานวิชาการจํานวน 10 คน เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปพุทธศักราช 2555 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น 686 คน ปริญญาโท 397 คน และปริญญาเอก 86 คน
2. ประเด็นที่ตองพัฒนาเปนกรณีเรงดวน
วิทยาลัยควรมีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ และมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป
(คะแนนเต็ม 5 )
สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี
มาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.62 จาก 5) ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทไดผลดังนี้
เมื่อพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ (ตาม สกอ .) ในการ
ประเมินครั้งนี้ พบวามีองคประกอบอยูในเกณฑดีมาก 5 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินกงา
น เฉลี่ย 5) องคประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย 4.67) องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ เฉลี่ย 4.65) องคประกอบที่ 8
(การเงิน เฉลี่ย 5) และองคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เฉลี่ย 5) องคประกอบที่
อยูในเกณฑดี 4 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 2 (การผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 4.35) องคประกอบที่ 3
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 4.50) องคประกอบที่ 4 (การวิจัย เฉลี่ย 3.89) องคประกอบที่ 5 (การ
บริการทางวิชาการแกสังคม เฉลี่ย 4.00)
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

1

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37)
สรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานนักศึกษาและผูมีส วนไดสวน
เสีย อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.40) มาตรฐานดานกระบวนการภายใน อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย
4.48) มาตรฐานดานการเงิน อยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5) และมาตรฐานดานบุคลากรเรียนรู
และนวัตกรรม อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.97)
เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37)
สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต อยูในระดับ ดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.69) มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ขอ ก . มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริห ารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.66) และ ขอ ข . มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.36) และ มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู อยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67)
เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37)
สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดก ารศึกษา ดานกายภาพอยูในระดับ พอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ดานวิชาการอยูในระดับ ดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.24) ดานการเงินอยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5) และดานการบริหารจัดการอยูใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.75)
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับ
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.68) ดานการวิจัยอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ดานการใหบริการวิชาการ
แกสังคมอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูในระดับ ดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67)
เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37)
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4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2554
ในปการศึกษา 2554 ที่ผานมา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในภาพรวมอยูระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.44) ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ตามตัวบงชี้ สกอ.
ตามตัวบงชี้ สกอ. + สถาบัน
องคประกอบ
สถาบันประเมิน คณะกรรมการ
สถาบัน
คณะกรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
ประเมินตนเอง
ประเมิน
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
5.00
4.00
5.00
5.00
และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
4.80
3.43
4.29
4.09
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.00
3.50
5.00
5.00
4. การวิจัย
3.98
3.25
4.33
4.56
5. การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
3.50
5.00
5.00
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
3.00
5.00
5.00
7. การบริหารและการจัดการ
5.00
3.75
5.00
4.61
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
3.00
5.00
5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
3.00
5.00
4.00
รวม
4.80
3.44
4.66
4.52
5. จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบในปการศึกษา 2554 และผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา
พรอมรายงานคณะกรรมการสวนงานวิชาการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

-

แนวทางเสริม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาฯ อยางเปน
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บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
2. ขาดการประเมินตามตัวบงชี้ผลการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขนาดและจํานวนหองเรียนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งในการสอนการเรียนและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไมสอดคลองและไม
เพียงพอ

ระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนฯ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการประชุมของคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ควรมีการวางแผนและนําเสนอแผนในการพัฒนา
กายภาพของวิทยาลัยฯ และขอสนับสนุนจาก
สถาบันตอการเปนวิทยาลัยกลุม ค1 (เนนการวิจัย
และบัณฑิตศึกษา)

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการไดมีการวางแผนและดําเนินงานดังตอไปนี้
1. มีการสนับสนุนอาจารยที่ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน
2. มีการเปดรับสมัครอาจารยระดับปริญญาเอก 1 ตําแหนง
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขาดผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ ควรมีการประเมินผลความสําเร็จและวางแผนการ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
พัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบ
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา เชน website, Facebook, twitter
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแ กนักศึกษา เชน โครงการสัมมนา
ฝกงาน เปนตน
3. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา เชน การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธกับศิษยเกา เปนตน
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา เชน โครงการ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับ AEC เปนตน
5. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน สถาบัน และระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน เชน โครงการสงเสริมสุขภาพแกนักศึกษา เปนตน
6. มีการวางแผนการประสานงานศิษยเกาพรอมทั้งสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน รหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
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7. มีการวางแผนในการจัดโครงการในปการศึกษา 2556 เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน เรื่อง บริหาร
รวมใจ ปนน้ําใจใหนอง โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม และโครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา
เปนตน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีจํานวนอาจารยที่ทําผลงานวิจัยเฉพาะกลุม
2. ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับ
หนวยงานภายนอก

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยทุกทานเขารวม
ทํางานวิจัยอยางทั่วถึง และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น
2. ควรมีการสรางผลงานวิจัยที่เกิดประโยชนตอ
ชุมชนภายนอกและมีผลการนําไปใชประโยชน
จากหนวยงานภายนอกที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการสงเสริมใหอาจารยทุกทานเขารวมทํางานวิจั ยอยางทั่วถึง
2. มีการของบประมาณรายไดในปการศึกษา 2555 เปนเงิน 337,415.28 บาทตออาจารยประจํา
เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่ไดเพียง 69,588 บาทตออาจารยประจํา

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
วิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการใหบริการทางวิชาการที่มี การดําเนินการทางวิชาการแกสังคมขอวิทยาลัยยังไม
ความหลากหลาย บนพื้นฐานเทคโนโลยี
มีความหลากหลายในรูปแบบที่อยูบนพื้นฐาน
เทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
ใหบริการยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้นวิทยาลัยควร
วิเคราะหเพื่อกําหนดทิศทางการใหบ ริการใหมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการมีสวนรวมของคณาจารย
และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการจัดการเรียนการสอน เชน
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการ
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับบริหารจัดการ
- โครงการฝกอบรมการสรางเยาวชนผูประกอบการ (JSMEs)
- โครงการเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย (The 2012 Asia-Pacific
Productivity Conference)
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา

-

แนวทางเสริม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เชน โครงการไหวครู โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 โครงการทําบุญ
และพธีคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และโครงการสัมมนาการบริหารงานทาง
ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
-

-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยใหความสําคัญกับจัดการความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
วงจํากัด ทําใหมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
และการบริหารงาน
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรดําเนินการวิเคราะหเพื่อกําหนดความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการในพันธกิจสําคัญของวิทยาลัย
รวมทั้งกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาวให
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ
2. วิทยาลัยมีการประเมินการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล ดังนั้นผูบริหารความนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการบริหารงานในแตละประเด็น รวมทั้งมี
การติดตาม
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดแผนและทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผน เชน แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ แผนรับรองประจําป แผนกลยุทธ
ทางการเงิน และแผนพัฒนาบุคลากร และยังไดนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสวนวิชาการ
2. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
-

-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยอางอิง “ยุทธศาสตรการเงิน” ของสถาบันฯ
แตไมมี “ยุทธศาสตรการเงิน” ระดับวิทยาลัย

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิทยาลัยควรดําเนินการจัดทํา “ยุทธศาสตรการเงิน”
ของวิทยาลัย โดยครอบคลุมประเด็น แนวทางการ
สรางรายไดพิเศษที่นอกเหนือจากรายไดประจําจาก
คาลงทะเบียนของนักศึกษา และควรกําหนดแนว
ทางการบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระดับวิทยาลัยฯ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสวนงานวิชาการ
และบุคลากร
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ แตยังไมสามารถ
ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 9
องคประกอบได

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให
ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
อาจใชเปนลักษณะ การรวบรวมการติดตาม และ
วิเคราะหผลการดําเนินงานตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. วิทยาลัยยังไมสามารถแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติ 2. วิทยาลัยควรดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบ
ที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษา
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ
1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน โดยไดจัดโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานประกอบการอบรมดานประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณระหวาง สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา
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2. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน เชน การเขารวมเครื่อขายแล ะกิจกรรม ณ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. มีการนําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ประจําปการศึกษา 2555
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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 ทํา ใหบัณฑิตที่จบการศึกษาเปนที่
รูจักและไดรับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในดานการบริหารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถผลิตนักบริหารทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ในปจจุบั น มีคณาจารย จํานวน 23 คน และบุคลากรที่ สนับสนุนงาน
ดานวิชาการจํานวน 10 คน เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ในปพุทธศักราช 2555 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 686 คน ปริญญาโท 397 คน และ
ปริญญาเอก 86 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
4

4

4

วิสัยทัศน
เปนผูนําดานการบริหารและจัดการดวยเทคโนโลยีในระดับสากล
วัตถุประสงค

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

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

ผูชวยคณบดี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

5. ผูดํารงตําแหนงในผังองคกร

4.1 คณบดี
4.2 รองคณบดี
4.3 รองคณบดี
4.4 รองคณบดี
4.5 ผูชวยคณบดี
4.6 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร
4.7 ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
4.8 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4.9 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4.10 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
4.11 ประธานบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล
อาจารยทัศไนย ปราณี
ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ
อาจารยปรเมศร อัศวเรืองพิภพ
อาจารยปรเมศร อัศวเรืองพิภพ
ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน
ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล
ดร.วินัย ปญจขจรศักดิ์
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6. บุคลากร
ในปการศึกษา 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 33 คน เปนอาจารยประจําทั้งหมด 23 คน ปฏิบัติงานจริง 22 คน ลาศึกษาตอ 1 คน และสาย
สนับสนุน 10 คน จําแนกตามประเภทบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 1 และจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จําแนกตามตําแหนงวิชาการ และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามประเภทบุคลากร
อาจารย
สาย
ลาศึกษาตอ
อาจารย นักวิจัย
ประเภทบุคลากร
ประจํา
สนับสนุน
(เต็มเวลา)
ประจํา
ทั้งหมด
(ปฏิบัติงาน
จริง)
ขาราชการ
9
9
3
ลูกจางประจํา
พนักงานสถาบันฯ เงินงปม.
7
1
8
1
พนักงานสถาบันฯ เงินรายได
3
พนักงานฯ ม.กํากับ (เปลี่ยน
6
6
สถานสภาพ)
ลูกจางเงินรายได(ชั่วคราว)
3
รวม
22
1
23
10

บุคลากร
ทั้งหมด
12
9
3
6
3
33

ตารางที่ 2

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามตําแหนงวิชาการ
และวุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.
ผศ. รศ.
ศ.
รวม
ตรี
โท
เอก รวม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
6
9
8
23
11
12
23
การจัดการ
รวม
6
9
8
23
**ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

-

11

12

23

7. หลักสูตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจําแนกตามรายคณะ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ (TQF) และ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประจําปการศึกษา 2555 ของคณะ/ วิทยาลัย /
วิทยาเขต
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ที่

จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด

สาขาวิชา
ของหลักสูตร

1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ
2
3
รวม

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

6

2

3

1

2

3

1

6

2

3

1

2

3

1

หมายเหตุ : - ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556
- หลักสูตร TQF หมายถึงหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และ
เกณฑมาตรฐาน 48 ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันแลว

8. นักศึกษา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของ วิทยาลัย การบริหารและจัดการ ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น
1169 คน โดยในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 686 คน ในระดับปริญญาโทมีจํานวน 397 คน และในระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวน 86 คน ซึ่งในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 446 คน และผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2554 จํานวน 275 คน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษารั บเขาและนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2555 และนักศึกษาที่ สําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2554 จําแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ

รับเขาใหม
ปการศึกษา
2555
446

รวม
446
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ป.ตรี

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
ป.โท ป.เอก

รวม

189

216

41

446

สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา
2554
275

189

216

41

446

275
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9. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีรายรับและรายจาย สามารถแสดงเปน 2
ตาราง คือ ตารางแสดงรายรับและรายจาย กรณีรวมคาเสื่อมราคา (ตารางที่ 5) และตารางแสดงรายรับและ
รายจาย กรณีที่ไมรวมคาเสื่อมราคา (รายจายที่เกิดขึ้นจริง) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 งบรายไดและคาใชจาย (รวมคาเสื่อมราคา) ในปงบประมาณ 2555
รายการ
1
2
3

รายรับทั้งหมด
รายจายทั้งหมด
เงินเหลือจายสุทธิ

ปงบประมาณ 2555
งบประมาณแผนดิน
เงินรายได
18,560,185.76
34,787,814.85
18,560,185.76
19,521,192.37
0
15,266,622.48

รวมเงิน
53,348,000.61
38,081,378.13
15,266,622.48

ตารางที่ 6 งบรายไดและคาใชจาย (ไมรวมคาเสื่อมราคา) ในปงบประมาณ 2555
รายการ
1
2
3

รายรับทั้งหมด
รายจายทั้งหมด
(รายจายที่เกิดขึ้นจริง)
เงินเหลือจายสุทธิ

ปงบประมาณ 2555
งบประมาณแผนดิน
เงินรายได
18,560,185.76
34,787,814.85
18,567,397.47
-7,211.71

19,108,339.82
15,679,475.03

รวมเงิน
53,348,000.61
37,675,737.29
15,672,263.32

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. การสงเสริมสนับ สนุนใหนักศึกษานําความรูจากการประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดทํา โครงการ /
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา
7. การประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ และมีการนําผลการประเมินมาใช
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
8. นําขอที่ควร ปรับปรุงของวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพกา ร ศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2554 มาพิจารณา เพื่อแกไขปรับปรุง และกําหนดเปนนโยบายในปตอไป เชน การ
จัดทําโครงการที่มุงเนนพันธกิจของวิทยาลัยใหมากขึ้น การบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน หรือ
จํานวนเงินวิจัยตอคน เปนตน
12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2554
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับ พอใช (มีคะแนนเฉลี่ย
3.44) 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
4.00
5.00
5.00
ดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
4.80
3.43
4.29
4.09
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5.00
3.50
5.00
5.00
4. การวิจัย
3.98
3.25
4.33
4.56
5. การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
3.50
5.00
5.00
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
3.00
5.00
5.00
7. การบริหารและการจัดการ
5.00
3.75
5.00
4.61
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
3.00
5.00
5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
3.00
5.00
4.00
รวม
4.80
3.44
4.66
4.52
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

17

ผลการดําเนินงานแยกตามรายองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ประจําปการศึกษา 2555
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.54 – 30 ก.ย.55)

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……7…………ขอ : .........4.........…คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……8…………ขอ : .........5........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……8…………ขอ : .........5.........….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสวนงานวิชาการ และ
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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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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 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันฯ ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565 ) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-1/1- 1.1-1/7
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการ มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน โดยสงให
บุคลากรผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-2/1- 1.1-2/3
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการแปลงแผนกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการประจําป มีพันธกิจครบทั้ง 4 ดาน
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-3/1-1.1-3/4
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการแปลงแผนกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการประจําป มีพันธกิจครบทั้ง 4 ดาน
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-4/1-1.1-4/3
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้ง 4 พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไว
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-5/1-1.1-5/2
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพื่อพิจารณา
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการ มีการรายงานผลตออธิการบดีทุกรอบเดือน และประชุมรายงานผลรอบ
6
เดือน และ 12 เดือน ตอสภาสถาบัน
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-6/1- 1.1-6/4
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อพิจารณา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555
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โดยทั้งนี้ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา
สวนงานวิชาการ
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-7
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการมีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสวนวิชาการไปดําเนินการปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-8/1-1.1-8/2
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1/1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (พ.ศ.2554-2559) ลงวันที่ 26 ม.ค.54
1.1-1/2
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2555 เรื่องพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการคํารับรองประจําปงบประมาณ 2555
1.1-1/3
บันทึกขอความ สง รางแผนกลยุทธวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 25 ก.ค.54
1.1-1/4
หนังสือ การมอบหมายงานของสวนแผนงาน (คําสั่งสถาบันฯ ที่ 01772/2554(1) เรื่อง การ
มอบหมายงานใหสวนแผนงานเพื่อใหบริการสวนงานวิชาการ (วิทยาลัย) และสวนงานอื่น ๆ
ลงวันที่ 10 พ.ย.54)
1.1-1/5
แผนภูมิความเชื่อมโยงรัฐบาล – สถาบันฯ – วิทยาลัยฯ
1.1-1/6
แผนกลยุทธของสถาบันฯ พ.ศ. 2554-2559
1.1-1/7
ฉบับรางแผนกลยุทธวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555-2559
1.1-2/1
การประชาสัมพันธ วิสัยทัศน ปรัชญา และปณิธานของวิทยาลัย ผานการสื่อสารตาง ๆ เชน
ติดประกาศ เว็บไซตวิทยาลัย (www.amc.kmitl.ac.th)
1.1-2/2
มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 17
มิ.ย.2552 เรื่อง การดําเนินการถายถอดตัวชี้วัดระดับสถาบัน /หนวยงานไปสูระดับบุคคล
1.1-2/3
บันทึกขอความ ขอสงรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 ศธ.0524.25/1288 วันที่ 20 พ.ย.2555
1.1-3/1
ตารางความรับผิดชอบ (OS-Matrix) ประจําปงบประมาณ 2555
1.1-3/2
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2555 เรื่องพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการคํารับรองประจําปงบประมาณ 2555
1.1-3/3
แผนปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555 (สงป)
1.1-3/4
ฉบับรางแผนกลยุทธวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555-2559
1.1-4/1
คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
1.1-4/2
แผนปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555 (สงป)
1.1-4/3
ตารางความรับผิดชอบ (OS-Matrix) ประจําปงบประมาณ 2555
1.1-5/1
ปฏิทินการปฏิบัติงานสวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ 2555
1.1-5/2
แผนปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555 (สงป) (4พันธกิจ)
1.1-6/1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2555 วาระที่ 1 เรื่อง
แจงเพื่อทราบ คํารับรองการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน)
1.1-6/2
คํารับรองการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 9 เดือน)
20 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

1.1-6/3
1.1-6/4
1.1-7/1
1.1-8/1
1.1-8/2

การเรงดําเนินการโครงการที่ยังไมสงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 0524.25/107 ลงวันที่ 18 ม.ค.2556
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานประจําประจําป KMITL 2555
บันทึกขอความ ขอสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองและตามเอกสารงบประมาณ
(สงป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน) วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ศธ 0524.25/1180 ลงวันที่ 24 ต.ต.2555
คํารับรองการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2555 วาระที่ 4 เรื่อง
เพื่อพิจารณา การทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัด
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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

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

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

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

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

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ตองมีการประเมินผลตาม
“ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลา งที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีก ารดําเนินการไดครบถวนทั้ง
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
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
สถาบันกําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-1/1- 2.1-1/4)
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยทั้ งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติตามระบบที่
สถาบันกําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-2/1-2.1-2/2)
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง
ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
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หรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 )
โดยทั้ งนี้วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุก
หลักสูตรมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-3)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งข อ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ
3และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-4/1- 2.1-4/4)
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-5/1- 2.1-5/2)
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม
ค1 และ ค2)
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีความรวมมือระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
(หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 2.1-6)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน
(หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 2.1-7)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)
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โดยทั้ งนี้วิทยาลัยฯ จัดใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการ
ประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-8)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษานั้ นๆ และนับ
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1-1/1
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2.1-1/2
แผนภาพและขั้นตอนการดําเนินงานดานหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF สําหรับหลัก
สุตรปรับปรุง กรณีกระทบกระเทือนโครงสราง กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง และ
กรณีหลักสูตรใหม (มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2554)
(http://www..kmitl.ac.th/research/public_html/index-TQF.html)
2.1-1/3
มติคณะกรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.1-1/4
คําสั่งสถาบัน เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
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
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย
การบริหารและจัดการ และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร
2.1-4/1
คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1-4/2
คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอก
2.1-4/3
รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
2.1-5/1
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย
การบริหารและจัดการ และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร
2.1-5/2
คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1-6
คําสั่งสถาบัน เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

25

2.1-7
2.1-8

ปริญญาเอก
รายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 2555 จําแนกตามสาขาวิชา วิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
รอยละ 60
เปาหมายของปการศึกษา 2555
รอยละ 60
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 รอยละ 60

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

: ....3.41….คะแนน
: .....5......….คะแนน
: ...4.26.......….คะแนน

 ไมบรรลุเปาหมาย

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

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได
=
X 100
รอยละจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
26 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5

X

5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได
ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก = 11.5 x 100 = 51.11

22.5

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 51.11 x 5 = 4.26

60

รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1/1
รายชื่ออาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
2.2-1/2
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งที่ 7/2553
2.2-1/3
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งที่ 10/2554
2.2-1/4
คําสั่งสถาบัน เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงาน
-ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ
-ดร.วินัย ปญจขจรศักดิ์
-ดร.ชลิตา ศรีนวล

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
รอยละ 30
เปาหมายของปการศึกษา 2555
รอยละ 30
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 รอยละ 30

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

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

 บรรลุเปาหมาย

เกณฑการประเมิน : สวนงานวิชาการสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
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

28 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X

5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได
ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 8 x 100 = 35.56
22.5
2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 35.56 x 5 = 5.93
30
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3-1/1
รายชื่ออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป 55
2.3-1/2
มติ เรื่องการจัดสรรอัตรากําลังของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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 2554
……3……ขอ : .........3....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……7……ขอ : .........5....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……5………ขอ : .........4......….คะแนน
การ
ดําเนินการ
ขอ
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มี ไม
มี
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ 
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555
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3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน







เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-1/1- 2.4-1/4)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
โดยทั้งนี้วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามแผนที่กําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-2/1- 2.4-2/18)
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพและสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-3/1- 2.4-3/29)
4.มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีระบบใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู ที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวของ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-4/1- 2.4-4/4)
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
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โดยทั้งนี้วิทยาลัยไดประชาสัมพันธคูมือจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของสถาบัน เพื่อเปน
แนวทางใหกับอาจารยในวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปฏิบัติตาม และเพื่อสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-5/1- 2.4-5/2)
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.2556-2560
2.4-1/3
หนังสือสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
2.4-1/4
แผนการดําเนินงานในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 2555
2.4-2/1
ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน
2.4-2/2
ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
2.4-2/3
เอกสารภาระงานหนาที่และความรับผิดชอบ
2.4-2/4
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงในระดับ
ชํานาญการขั้นตน ระดับชํานาญการขั้นสูง ระดับเชี่ยวชาญ และดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.
2553
2.4-2/5
ขอบังคับสถาบัน วาดวยการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2553
2.4-2/6
ขอบังคับสถาบัน วาดวยการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตําแหนงสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
พ.ศ.2555
2.4-2/7
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
สนับสนุนวิชาการ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2555
2.4-2/8
ขอบังคับสถาบัน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2552
2.4-2/9
ประกาศสถาบันเกี่ยวกับการกําหนดคาจางพนักงานสถาบันและลูกจางรายเดือนที่จางดวย
เงินรายไดตามบัญชีคาจางขั้นต่ําขั้นสูง
2.4-2/10
ประกาศสถาบันเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2554
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2.4-2/11
2.4-2/12
2.4-2/13
2.4-2/14
2.4-2/15
2.4-2/16
2.4-2/17
2.4-2/18
2.4-3/1
2.4-3/2
2.4-3/3
2.4-3/4
2.4-3/5
2.4-3/6
2.4-3/7
2.4-3/8
2.4-3/9
2.4-3/10
2.4-3/11
2.4-3/12
2.4-3/13
2.4-3/14
2.4-3/15
2.4-3/16
2.4-3/17
2.4-3/18
2.4-3/19

ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มคาจางพนักงานสถาบัน
พ.ศ.2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขการเพิ่มคาจางลูกจางรายเดือนที่จาง
ดวยเงินรายได พ.ศ.2554
ประกาศสถาบัน เรื่องอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2554
ประกาศสถาบัน เรื่องอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อ
เพิ่มคาจางพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554
มติสภาสถาบัน เรื่องขออนุมัติออกขอบังคับและประกาศสถาบันเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และผลประเมิน
โครงการจัดการองคความรู
โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและกิจการดานการศึกษาในตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2555 ณ ประเทศเกาหลี และผลประเมิน
หนังสือเชิญเขารวมงานเลี้ยงสังสรรคปใหม
การทําประกันคุณภาพชีวิตและสุขภาพกลุม
คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ คาใชจายบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ผูปฏิบัติงาน)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําที่ปฎิบัติงาน
ดานธุรการ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางรายเดือนเงินรายได
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ผูบริหาร)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ผูปฏิบัติงาน)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ผูบริหาร)
ระเบียบสถาบันฯ วาดวยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร
บันทึกขอความ เรื่องการทําประกันชีวิตและสุขภาพกลุม
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล . เรื่องการจัดทําประกันคุมครองบุคลากรที่ตอง
เดินทางไปตางประเทศ
คําสั่งสถาบันฯ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน
บันทึกขอความ เรื่องรักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยฯ
ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มคาจางพนักงานสถาบัน พศ .
2554
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือ
ลูกจางสถาบัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการกําหนดคาจางและการเพิ่มคาจางรายเดือนที่จางดวยเงินรายได
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554
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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

ประกาศสถาบันฯ เรื่องอัตร ารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเ งินงบประมาณ และพนักงาน
สถาบันเงินรายได
บันทึกขอความ เรื่องการทําประกันภัยการเดินทางไปตางประเทศสําหรับบุคลากร
หลักการและเหตุผล
ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงาน
สถาบันเงินรายได (ฉบับที2่ )
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล . เรื่องการประกันชีวิตและสุขภาพกลุมสําหรับ
บุคลากร
ภาพพิธีมอบโลพรอมเกียรติบัตรรางวัล ครูดีเดน ประจําป 2556
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2555 และ ครั้งที่ 1/2555
เอกสารอิเล็กทรอนิค เรื่องแจงการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2555
ภาพการแขงขันกีฬาบุคลากรประจําป 2555
บันทึกนําเสนอ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่องพิจารณาเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แบบรายงานการเขารวมอบรม /สัมมนาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ /สายสนับสนุน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
แบบรายงานการนําความรูมาใชปรโยชนจากการอบรม/สัมมนา ปการศึกษา 2555
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
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง 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 2554
………5………ขอ : .........3.........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………6………ขอ : ..........4........….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………5………ขอ : ...........3.......….คะแนน
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
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดการ หรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราที่ไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-1)
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2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ใชบริการทางหอสมุดกลาง และมี
แหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครื อขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานจริงแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-1/1-2.5-1/8)
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีบริการหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณการศึกษาครบถวน พื้นที่
อานหนังสือหรือคนควาขอมูล และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางเพียงพอแกนักศึกษา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-3)
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของสถาบันฯ ทั้งงานทะเบียน บริการอนามัย
รักษาพยาบาล สนามกีฬา การแจงขาวสารของทุนการศึกษาใหหลากหลายชองทางมากขึ้น ทาง Facebook
Twitter และ ติดบอรดประกาศขาวเปนตน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-4/1-2.5-4/4)
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยมีบริการจุดทิ้งขยะเปนถังแยกประเภทขยะ หองน้ํา น้ําดื่ม ถังดับเพลิง ระบบไฟฟา
ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยโดยจางบริษัท รปภ. (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-5)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ทั้งนี้ไดมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 มีขอที่ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(หมายเลขเอกสารอางอิง 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 2555 และตารางสรุป
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2555
2.5-2/1
เอกสารแจงกําหนดการฝกอบรม เรื่องการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา2555
2.5-2/2
เอกสารประชาสัมพันธ การฝกอบรมการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2555
2.5-2/3
เอกสารประชาสัมพันธฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บอกรับและมีการใหบริการ ประจําป
พ.ศ.2556
2.5-2/4
เอกสารขออนุมัติจัดอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางบอกรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามที่หนวยงานรองขอ)
2.5-2/5
สรุปผลการประเมินการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็คทรอนิคสประจําปการศึกษา
2555
2.5-2/6
ภาพถายการใหบริการนําชมหองสมุด ปการศึกษา 2555
2.5-2/7
ระบบสารสนเทศแหลงเรียนรูของนักศึกษา
2.5-2/8
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
ภาพถายหนวยรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปดวิทยาลัยฯพรอมทั้งมีระบบจัดการขยะ
และ ปองกันอัคคีภัย
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.55– 31 พ.ค.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……4……ขอ : .........3....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……6………ขอ : .........4......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……6………ขอ : .........4.....….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
โดยทั้ง นี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ และจัดการมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-1/1- 2.6-1/5)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีรายละเอียดของรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-2/1- 2.6-2/4)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
โดยทั้ งนี้วิทยาลัยฯ มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-3/1- 2.6-3/15)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-4/1- 2.6-4/2)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-5)
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอจัดการเรียนการสอน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-6/1- 2.6-6/2)
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่อง พิจารณากําหนดแนว
ปฏิบัติกรณีผลการประเมินการสอนไมถึงเกณฑ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-7)
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
38 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

รายการเอกสารหลักฐาน
2.6-1/1
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6-1/2
เลมหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.6-1/3
ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2555
2.6-1/4
ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาเขาฝกงาน
2.6-1/5
ประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
2.6-2/1
ตารางสอนสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.6-2/2
แผนการสอน/ประมวลรายวิชา (course syllabus) และ (มคอ.3 ระดับปริญญาตรี) {ดูที่
แฟมประกอบ 2.6-2/2 ภาคการศึกษาที่ 1/2555 }
2.6-2/3
แผนการสอน/ประมวลรายวิชา (course syllabus) และ (มคอ.3 ระดับปริญญาตรี) {ดูที่
แฟมประกอบ 2.6-2/3 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 }
2.6-2/4
แผนการสอน/ประมวลรายวิชา (course syllabus) และ (มคอ.3 ระดับบัณฑิตศึกษา) {ดูที่
แฟมประกอบ 2.6-2/4 (1-3) ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ 2/2555}
2.6-3/1
เลมหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.6-3/2
ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2555
2.6-3/3
รายชื่อสัมมนา (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2555
2.6-3/4
ตัวอยางรายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน
2.6-3/5
หนังสือเชิญเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาสัมมนาและปญญาพิเศษ
2.6-3/6
รายชื่อปญหาพิเศษ (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2555
2.6-3/7
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ระดับปริญญาตรี
2.6-3/8
หนังสือขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
2.6-3/9
หนังสือขออนุมัติเดินทางตางจังหวัดเพื่อนํานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศึกษาดู
งาน ณ บริษัท อีสท วอเตอร จังหวัดระยอง
2.6-3/10
สรุปสถานที่ฝกงาน
2.6-3/11
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานวิชาการ (ฟลิปปนส)
2.6-3/12
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานวิชาการ (ญี่ปุน)
2.6-3/13
แบบประเมินผลการฝกงาน
2.6-3/14
หนังสือขออนุมัติการเดินทางเพื่อนํานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร ฝกงาน ณ ประเทศฟลิปปนส
2.6-3/15
ประชุมวิชาการ
2.6-3/16
หนังสือเชิญเปนอาจารยที่ปรึกษารวมวิชาปญหาพิเศษ
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_
content&view=article&id=50&Itemid=80)
2.6-6/1
ผลการประเมินอาจารยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจําปการศึกษา 2555
2.6-6/2
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรูทุกรายวิชาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปการศึกษา 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้งที่
4/2556 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติกรณีผลการประเมิน
การสอนไมถึงเกณฑ

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.55– 31 พ.ค.56)

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

2
3
4
5
6
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การดําเนินการ
มี
ไมมี







นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1)
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-1)
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอ าชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
โดยทั้ งนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-2/1- 2.7-2/3)
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรและ.เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผล
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-3/1- 2.7-3/4)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกก ารสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ เชน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เปนตน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-4/1- 2.7-4/7)
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย สวนงาน
วิชาการและสถาบัน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยวิทยาลัยฯ เชน โครงการปจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี โครงการไหวครูระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-5/1- 2.7-5/2)
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1)
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โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพน ธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-6)
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7-1
ผลสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ รุน
ปการศึกษา 2554
2.7-2/1
รายชื่อหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF
2.7-2/2
หนังสือขอนุมัติโครงการสัมมนาทางวิชาการ และรายงานผลการประเมิน
2.7-2/3
รายชื่อนักศึกษาไปฝกงานประเทศฟลิปปนส และประเทศญี่ปุน ปการศึกษา 2555
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
หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ
2.7-4/2
การประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการ
2.7-4/3
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธขั้นสุดทาย
2.7-4/4
รายชื่อนักศึกษาเขารวมการประชุม และภาพถายการจัดประชุมวิชาการ
2.7-4/5
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล . เรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติและอัตราการ
จายเงินสนับสนุนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.7-4/6
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล . เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการทําวิทย
นิพนธ ประจําปงบประมาณ 2556
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
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร โดยใชประกาศ ขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาเปน
หลัก
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-1/1-2.8-1/2)
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาโดยใชประกาศขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา และมีปาย cut out ประชาสัมพันธ
การแตงกายที่ถูกระเบียบสถาบันฯ อยางทั่วถึง (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-2)
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3. มีโครงการหรือกิ จกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีโครงการ โครงการประชุมเชียร โครงการปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้น
ปสุดทาย ในระดับ ปริญญา ตรี ที่สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
(หมายเลข
เอกสารอางอิง 2.8-3/1-2.8-3/3)
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีการประเมินผลโครงการมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-4)
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-5)
หมายเหตุ :
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับสวนงานวิชาการ หรือ
สถาบัน ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการ
คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกร
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
รายการเอกสารหลักฐาน
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
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้ นปสุดทาย ประจําปการศึกษา 2555
2.8-4
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นป
สุดทาย ประจําปการศึกษา 2555
2.8-5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกิจกรรม “เยาวชนทองเที่ยว หัวใจสีเขียว ป 3”
ให ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555
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ผลการดําเนินงานตามกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ก) ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมทั้งคณะ (รอยละ)
รอยละ 95.62

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
4.78 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
อยูแลว

คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
141

คน

137

คน

115

คน

16

คน

2
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
11
19,959.20

6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
คน
7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท/เกณฑทหาร
คน
8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
บาท
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
คน
137
สํารวจการไดงานทําทั้งหมด (โดยไมนับรวมขอ 5.
– 7.)
10. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ รอยละ
95.62
อิสระภายใน 1 ป (ขอ 3. บวกขอ 4. หารดวยขอ
9. คูณดวย 100)
11. คะแนนที่ได (ขอ 10. คูณดวย 5 หารดวย 100)
คะแนน
4.78
หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. รายงานการสํารวจภาวะหางานทําของผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2554 โดยสวนแผนงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอย ละ 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
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมทั้งคณะ
คาเฉลี่ย 4.11

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
4.11 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)
2555

คน
คน
คน
คน

141
134
275

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

17

คะแนน
เฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย
คะแนน

176
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20
37

128
47

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
3.4 รวมทุกระดับ

หนวยวัด
เฉลี่ย
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
304

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2555 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2554
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณ ภาพ
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 28.72
5 คะแนน
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพหรือ
เผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
X
การศึกษาระดับปริญญาโท
100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน
3. นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น
48 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพ (ตามปปฏิทิน)
2.1 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
คาน้ําหนัก
หนวยวัด
ตอเรื่อง
2555
คน
94

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

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

36
10

เรื่อง
(คาถวง
น้ําหนัก)

-

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

-
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-

49

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
คาน้ําหนัก
หนวยวัด
ตอเรื่อง
2555
3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
1.00
เรือ่ ง
(คาถวง
น้ําหนัก)
4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จ
ผลรวมถวง
25.5
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
น้ําหนัก
(ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5)
5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
รอยละ
27.00
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ
4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย
คะแนน
5.40
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 เปนโครงการรวมมือระหว างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ
4. การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผ ยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระ ดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือป
ปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางส รรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร
พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการเผยแพร
ผลงานแตละชิ้น
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ประจําปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน
(รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร)
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
รอยละ 0
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
0 คะแนน

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

X
100

2. เกณฑการใหคะแนน: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
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)
2555
-

0.25

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

-

0.50

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

-

0.75
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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

-

รอยละ

-

คะแนน

-

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)
2555
-
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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 2555
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ตัวบงชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย
ผลการดําเนินงาน
(คาดัชนีคุณภาพของอาจารย)
5

ตัวบงชี้
การพัฒนาคณาจารย
หมายเหตุ

คะแนนที่ได (5 คะแนน)
4.17 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.
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

หนวยนับ
คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
22.5

คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
คน
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
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2
3.5

คาน้ําหนัก
(ตอคน)
ผูชวยศาสตราจารย - 1

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
2.4
ปริญญาตรี

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

2.12 ศาสตราจารย - ปริญญา
เอก

10

ตรี
โท

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

หนวยนับ
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)
ผลรวม
ถวงน้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
-

คะแนน
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5
4
4
4
112.5

4.17
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดปการศึกษา 2555
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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………6………ขอ : ............4......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………7………ขอ : ............5......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………6………ขอ : .............4.....….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
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-1/1-3.1-1/4)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-2/1-3.1-2/3)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-3/1-3.1-3/4)
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

57

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-4/1-3.1-4/6)
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา เชน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-5)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ ใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําแบบสอบถามดวยสรุปแบบประเมิน
ความพอใจในการใหบริการ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-6/1- 3.1-6/2)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณีสวนงานวิชาการหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม
รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางสอนของอาจารยทุกทาน
3.1-1/1
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3.1-1/2
ตารางเขาพบอาจารยของนักศึกษา
3.1-1/3
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (แตงตั้งใหม พ.ศ.2555)
3.1-1/4
เวปไซต 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
3.1-3/3
3.1-3/4
3.1-4/1
3.1-4/2
3.1-4/3
3.1-4/4
3.1-4/5
3.1-4/6
3.1-5

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

58 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

แบบประเมินคุณภาพการใหบริการ

3.1-6/1
3.1-6/2

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร

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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………4………ขอ : ...........3.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………6………ขอ : ............5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………6………ขอ : ............6......….คะแนน
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
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน :
1. สวนงานวิชาการ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุกดาน โดยประกอบดวยโครงการในดานคุณธรรม จริยธรรม
ความรู ปญญา มนุษยสัมพันธ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-1/1-3.2-1/8)
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีกิจกรรมใหความรูและเพิ่มทักษะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหแกนักศึกษา โดยจัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมประกอบการดูงานดานประกันคุณภาพ ที่ จ.เพชรบุรี
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-2/1-3.2-2/4)
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ ไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางน อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-3/1-3.2-3/7)
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน สถาบัน และระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการสนั บสนุนใหนักศึ กษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภาย ใน
วิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-4/1-3.2-4/2)
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-5/1-3.2-5/2)
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-6)

60 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

รายการเอกสารหลักฐาน
3.2-1/1
โครงการเสริมสรางความรูกอนฝกงาน (TQF-ดานความรู)
3.2-1/2
โครงการสงเสริมสุขภาพแกนักศึกษา(TQF-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล)
3.2-1/3
โครงการการใชงาน search engine (TQF-ดานทักษะทางปญญา)
3.2-1/4
โครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย (TQF-ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข)
3.2-1/5
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาปสุดทาย ประจําปการศึกษา 2554 (TQF-ดานคุณธรรม
จริยธรรม)
3.2-1/6
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา (TQF-ดานความรูอยางกวางขวาง)
3.2-1/7
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
3.2-1/8
แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา
3.2-2/1
เว็บไซตวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (www.amc.kmitl.ac.th)
3.2-2/2
โครงการศึกษาดูงานดานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2-2/3
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 2555
3.2-2/4
หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
3.2-3/1
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค)
3.2-3/2
โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา (ดานกีฬา)
3.2-3/3
โครงการ AMC บําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน 2555 (ดานบําเพ็ญประโยชน)
3.2-3/4
โครงการปจฉิมนิเทศ (ดานคุณธรรมและจริยธรรม)
3.2-3/5
โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนา (บริหารปนน้ําใจ) (ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม)
3.2-3/6
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในประเทศ เรื่องการจัดการธุรกิจ ป.โท (ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม)
3.2-3/7
โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค)
3.2-4/1
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Small Business Management:Business Plan for ECommerce” รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.2-4/2
หนังสือ ขอขอบคุณ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.2-4/3
ภาพกีฬาแคแสดสัมพันธ 2555
3.2-5/1
สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป การศึกษา 2555
3.2-5/2
รายงานการประชุม เรื่อง ผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
และแนวทางการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.2-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
4
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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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……5………ขอ : .........3......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……6………ขอ : .........4......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……7………ขอ : .........5......….คะแนน
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
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริ มงานวิจัยฯ 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








7

ทุกประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสวนงานวิชาการ



เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ สวน
งานวิชาการ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยทั้งนี้วิทยาลัย ฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับ
นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน โดยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย
การ
ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย และดําเนินการตามระบบของวิทยาลัยและสถาบัน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-1/1-4.1-1/9)
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
โดยทั้งนี้วิทยาลัย ฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
ไดแก (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-2/1-4.1-2/2)
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
โดยทั้งนี้วิทยาลัย ฯ มีการจัดกําหนดนโยบายการบริหารงานวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายดานการ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-3)
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-4/1-4.1-4/7)
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ สถาบัน อยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษา ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนการวิจัย (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-5/1-4.1-5/4)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-6)
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ สวนงาน
วิชาการ
โดยทั้ งนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทํางานดานการวิจัยและใน
สวนงานวิชาการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-7/1-4.1-7/2)
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1/1
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2553 วันพุธที่ 27 ต.ค.2553 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศ
สถาบัน เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน
4.1-1/2
ประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน วันที่ 4 ม.ค.2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน วันที่ 15 พ.ค.2552
4.1-1/3
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 009/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
ความกาวหนาโครงการวิจัย วันที่ 10 มกราคม 2555
4.1-1/4
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยใชเงินรายได
4.1-1/5
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย
4.1-1/6
แผนการดําเนินงานวิจัย เงินงบประมาณ 2556
4.1-1/7
แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ
4.1-1/8
แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
4.1-1/9
รายงานความกาวหนาของงานวิจัย
4.1-2/1
การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง Organization Management วิชา “การจัดการองคการ”
ของ ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ
4.1-2/2
การบูรณาการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดรานขายยาในกรุงเทพมหานคร
วิชา การวิจัยธุรกิจ Business Research) ของ รศ.ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ
4.1-3
มีการเผยแพรจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
4.1-4/1
บันทึกขอความวิทยาลัยฯ เรื่องแนวทางการสงขอเสนอโครงการเพื่อขอ งบสนับสนุน
4.1-4/2
โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได
4.1-4/3
โครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณ
4.1-4/4
กระบวนการขอทุนวิจัยภายใตงบประมาณเงินรายได
4.1-4/5
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบัน เรื่องทุนพัฒนานักวิจัยใหม และทุนพัฒนา
นักวิจัย
4.1-4/6
เว็บไซตสวนบริหารวิชาการและวิจัย (http://www.kmitl.ac.th/research/)
4.1-4/7
ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกสแจงขาวทุนวิจัย
4.1-5/1
เว็บไซตสํานักหอสมุดกลาง (http://www.lib.kmitl.ac.th/)
4.1-5/2
เว็บไซตสวนบริหารวิชาการและวิจัย
(http://www.kmitl.ac.th/research/linkjournal.php)
4.1-5/3
เว็บไซดวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(www.amc.kmitl.ac.th)
4.1-5/4
โครงการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
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4.1-6
4.1-7/1
4.1-7/2

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิจัย ที่มีตอกระบวนการ ใหบริการในการ
ทําวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดของผูตอบและของสถาบัน
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไปเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได พ.ศ. 2553
การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิจัย ที่มี ตอกระบวนการ ใหบริการ
ในการทําวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดของผูตอบและของสถาบัน ไปปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
…2……….…ขอ : ........2......…...คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
…4-5…………ขอ : ........4.......….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 …6…………ขอ : ........5......….คะแนน

 บรรลุเปาหมาย

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

2
3
4
5
6
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (หมายเลข
เอกสารอางอิง 4.2-1/1-4.2-1/8)
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ กําหนดระดับคุณภาพบทความตีพิมพ เพื่อการพัฒนางานวิจัย เพื่อสรางความเปน
เลิศในระดับนานาชาติ เชน (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-2/1-4.2-2/2)
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธขาวสารงานวิจัยใน Website ของวิทยาลัยฯ สวนงานวิจัย
และผลงานวิชาการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-3/1-4.2-3/3)
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน
โดยทั้งนี้วิทยาลัย ฯ มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช และมีการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-4)
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
โดยทั้งนี้วิทยาลัย ฯ มีระเบียบสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบังเกี่ยวกับการ
จดสิทธิบัตร (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-5)
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-6/1-4.2-6/4)
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รายการเอกสารหลักฐาน
4.2-1/1
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2-1/2
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่11/2554 เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสถาบัน เรื่อง
การจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการเสนอบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ
4.2-1/3
มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2555 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ สําหรับตีพิมพบทความ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.2-1/4
มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ สําหรับตีพิมพบทความ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.2-1/5
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง คาตอบแทนการตีความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4.2-1/6
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย
4.2-1/7
ประกาศเรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความงานวิจัย บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
4.2-1/8
ประกาศวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงาน
วิชาการ
4.2-2/1
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 009/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการ
กลั่นกรองและติดตามผลงานวิจัย
4.2-2/2
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการการกลั่นกรองและติดตามผลงานวิจัย
เรื่องเพื่อพิจารณาการติดตามผลงานวิจัยเพื่อนํามาเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ
4.2-3/1
บทความวิชาการ-สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักทองเที่ยว แบบ Backpacker ที่สัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน
4.2-3/2
กําหนดการ Conference ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ Romanian เรื่อง สวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ย ว แบบ Backpacker ที่สัญจรใน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน (รศ.กตัญู หิรัญญสมบูรณ)
4.2-3/3
Web site กลุมงานวิจัยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.2-4
เอกสารการใชประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
4.2-5
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชน
จากงานอันเปนทรัพยสินทางปญญา
4.2-6/1
แสดงขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ
ของสถาบัน
4.2-6/2
แบบฟอรมแสดงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพยสินทางปญญา
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง
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4.2-6/3
4.2-6/4

มีการยื่นจดสิทธิบัตร
สถาบันมีประกาศการสนับสนุนเงินรางวัลมอบใหสําหรับบุคคลที่ไดรับจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.)
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
ระหวาง 0 – 5
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปงบประมาณ (1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55)

คะแนน

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
69,588 บาท/คน : ......1.02.….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
180,000 บาท/คน : ........5........ คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 322,419.05 บาท/คน : ……5......คะแนน
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได
=
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=
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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 = 7,254,428.57 = 322,419.05
22.5
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = 322,419.05x 5 = 8.95
180,000
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1/1
ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําปฏิบัติงานจริง ไม
รวมผูลาศึกษาตอ ประจําปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยกรบริหารและจัดการ
4.3-1/2
ขอมูลรายชื่อและจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2555
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)
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ข) ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร)
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
รอยละ 62.22
หรือเผยแพร

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
5 คะแนน

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

X 100

2. เกณฑการใหคะแนน: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตาม
กลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รอยละ
20
20
10

รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด
(ปการศึกษา)
2. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพ
(ตามปปฏิทิน)

คา
น้ําหนัก
ตอเรื่อง

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2555

คน

22.5
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

คา
น้ําหนัก
ตอเรื่อง
0.25

2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
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
3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.25

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0.50

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0.75

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2555

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

2

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

18

เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)

-

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

-
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

คา
น้ําหนัก
ตอเรื่อง
1.00

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2555

น้ําหนัก)
เรื่อง
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก)
ผลรวมถวง
น้ําหนัก

-

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของอาจารย
14.00
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการ
ตีพิมพ (ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 –
3.5)
5. รอยละของผลงานของอาจารยประจําและ
รอยละ
62.22
นักวิจัยประจําทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ขอ 4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย
100)
6. คะแนนที่ได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย
คะแนน
15.50
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 เปนโครงการรวมมือระหว างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ
4. การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผ ยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทิน ที่ตรงกับปการศึกษาพรอมชื่อเจาของ
บทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ป ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนักของ
แตละผลงานสรางสรรค
3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย
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ตัวบงชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน)
รอยละ 13.33

คะแนนที่ได (5
คะแนน)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
3.33 คะแนน
ประโยชน
หมายเหตุ
1. วิธีการคํานวณ: รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชน คํานวณจากสูตร ดังนี้
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
X
ประโยชน
100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
2. เกณฑการใหคะแนน: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุม
สาขาวิชา
รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
(ปการศึกษา)
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน (ตาม
ปการศึกษา)
2.1 จํานวนงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นําไปใชประโยชน
2.2 จํานวนงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน
2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2)
3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชน (ขอ
2.3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
4. คะแนนที่ได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 20)

คน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
22.5

เรื่อง

3

เรื่อง

-

เรื่อง
รอยละ

3
40

คะแนน

10
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อ
หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัย ที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง
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
กอให เกิดสุนทรียภาพ 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 .........

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
0 คะแนน

1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ คํานวณจากสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการ
X
รับรองคุณภาพ
100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

2. เกณฑการใหคะแนน: ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุม
สาขาวิชา
รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
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
2555
ตอเรื่อง
คน
22.5

0.25

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

-
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คา
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
น้ําหนัก หนวยวัด
2555
ตอเรื่อง
น้ําหนัก)
2.4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง 1.00 เรื่อง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
(ผลรวม
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
ถวง
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
น้ําหนัก)
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
3. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับ
ผลรวม
รองคุณภาพ (ขอ 2.1-2.4)
ถวง
น้ําหนัก
4. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
รอยละ
(ขอ 3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100)
5. คะแนนที่ได (ผลในขอ 4. คูณดวย 5 หารดวย
คะแนน
10)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา ) ที่มีคุณภาพ
ของอาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของ
ผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากห นวยงานที่เกี่ยวของ 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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………3………ขอ : .........3.........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………5………ขอ : .........5.........….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………3………ขอ : .........3.........….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
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
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการกําหนดระบบและกลไกการบริหารทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไดดังนี้
1.1 มีคณะกรรมการประสานงานการบริการทางวิชาการแกสังคม
1.2 มีการกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมและมีแผนการปฎิบัติงาน
1.3 มีการจัดโครงการงานบริการวิขาการแกสังคมอยางเปนระบบ
1.4 เอกสารสรุปรายชื่อโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได
(เพิ่ มเติม )
ปงบประมาณ 2555
1.5 แผนการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-1/1- 5.1-1/5)
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ มีการนําเนื้อหาในการอบรมของโครงการ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-2/1- 5.1-2/8)
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-3)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1/1
หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการการบริการวิชาการ
5.1-1/2
นโยบายดานการบริการวิชาการ
5.1-1/3
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการ
5.1-1/4
รายงานสรุปโครงการการฝกอบรม
5.1-1/5
แผนการดําเนินงานทั้งหมดประจําปการศึกษา 2555
5.1-2/1
มคอ.3 วิชา เศรษฐกิจเอเชีย (Economy of Asian Countries)
5.1-2/2
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการ
5.1-2/3
โครงการบริการวิชาการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับบริหาร
จัดการ
5.1-2/4
มคอ.3 วิชา การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ (Computer Application in
Business)
5.1-2/5
โครงการฝกอบรมการสรางเยาวชนผูประกอบการ (JSMEs)
5.1-2/6
รายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน วิชา การจัดการธุรกิจขนาดยอม
5.1-2/7
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2555
5.1-2/8
รายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน วิชา การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
5.1-3
ขอมูลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………4………ขอ : ............4......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………5………ขอ : ...........5.......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………5………ขอ : ............5......….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

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

2
3
4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ เพื่อกําหนดทิศทางและจัดทํา
แผนงานได (หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-1)
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการรวมมือดานการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-2/1- 5.2-2/2)
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หรือ
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการทางวิชการตอชุมชนที่เกิดกับ
ผูรับบริการและผูใหบริการ ทั้งที่เปนคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-3)
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินในขอที่ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก ในโครงการตางๆของ
ปการศึกษา 2554 โดยมีการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตวิทยาลัยฯ จัดทํา CD การอบรมแจกผูเขารวมโครงการ
อบรม และ เพิ่มเนื้อหาในเอกสารประกอบการอบรมในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-4/1- 5.2-4/3)
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานวิชาการ
และเผยแพรสูสาธารณชน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสู
บุคลากรในสถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชนผาน website
ของวิทยาลัยฯ (หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-5/1- 5.2-5/2)
รายการเอกสารหลักฐาน
ผลการสํารวจความตองการของบุคลที่จะเขาอบรม
5.2-1/1
หนังสือขอความอนุเคราะหจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย)
5.2-2/1
5.2-2/2
5.2-3
5.2-4/1
5.2-4/2
5.2-4/3
5.2-5/1
5.2-5/2

จํากัด
หนังสือเชิญ ขอเชิญเปนวิทยากรใหกับวิทยาลัยฯ
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจสําหรับ
การรับบริการวิชาการหองปฏิบัติการวิเคราะห
ขอเสนอแนะในสวนที่ 5 ของแบบสรุปผลการประเมินโครงการประจําปการศึกษา 2555 เพื่อ
นําไปพัฒนาระบบและกลไกในการจัดในครั้งตอไป
รายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแกไข
เผยแพรขอมูลเอกสารการอบรมผานเว็บไซต
website ของวิทยาลัยฯ ในสวนของการกิจกรรมพิเศษ และบริการทางวิชาการ
รอขอมูลเพิ่ม
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

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
10

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยวัด

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

รอยละ

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555
40.00

คะแนน

6.67

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเ ปดรายวิชา
ใหม
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบู รณาการกับทั้งการเรียนการสอนและ
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 2554
………-………ขอ : ..........-........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………4………ขอ : .............4.....….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………3………ขอ : .............3.....….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56)
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ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

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

2
3
4
5

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการรวมมือกับ หนวยงานสวนทองถิ่นและหนวยงานที่รับผิดชอบ ใน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center หลักสูตร การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการผังเมือง รุนที่ 2
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.9.1
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
วิทยาลัยจัดโครงการบรรลุเปาหมายตามแผน ทั้งหมด 9 โครงการ จาก 9 โครงการ
เทากับ รอยละ 100
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.9.2
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
นายรานธีร ปาตัก กรรมการผูจัดการ บริษัท โลตัส คอนซัลติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดดําเนินกิจกรรม
รวมกับวิทยาลัยการบริหารและจัดการอยางตอเนื่องในโครงการบริการวิชาการเปนครั้งที่ 2
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.9.3
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
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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. หนังสือขอความอนุเคราะหจัดอบรม เชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center
หลักสูตร การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการผังเมือง รุนที่ 2
สมศ.9.2
1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center หลักสูตร การจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการผังเมือง รุนที่ 2
2. แผนประจําปงบประมาณ 2555
สมศ.9.3
1. หนังสือขอความอนุเคราะหจัดอบรม เชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center
หลักสูตร การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการผังเมือง รุนที่ 2
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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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………3………ขอ : ...........3.....….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………5………ขอ : ...........5.......…คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………6………ขอ : ...........6.......…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
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-1/1- 6.1-1/5
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
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พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-2/1- 6.1-2/5
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชนผานทางเว็บไซตวิทยาลัย
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-3/1- 6.1-3/4
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-4/1- 6.1-4/4
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-5
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
โดยทั้งนี้ได ดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามีกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง และผลักดันใหเขารวมประกวดการแขงขันตาง ๆ เชน โครงการชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว ได
ดึงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นของ มาประกวดจนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยพรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-6
0

รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและ
6.1-1/1
6.1-1/2
6.1-1/3
6.1-1/4
6.1-1/5
6.1-2/1
6.1-2/2
6.1-2/3
6.1-2/4
6.1-2/5
6.1-3/1
6.1-3/2
6.1-3/3
6.1-3/4
6.1-4/1

จัดการ
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555
ภาพกิจกรรม “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2555”
ภาพกิจกรรม ทําบุญ และพิธีวันคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ ภาพกิจกรรม “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2555”
โครงการ ภาพกิจกรรม ทําบุญ และพิธีวันคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
โครงการสัมมนาการบริหารงานทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่องสงเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี
website วิทยาลัยฯ หนาขาวสารและกิจกรรมอื่นๆภาพโครงการไหวครู ปการศึกษา 2555
website วิทยาลัยฯ หนาขาวสารและกิจกรรมอื่นๆภาพโครงการโครงการทําบุญวิทยาลัยฯ ป
การศึกษา 2556
ภาพการรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต
ภาพการดูงานโครงการสัมมนาการบริหารงานทางธุรกิจ
แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555
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6.1-4/2
6.1-4/3
6.1-4/4
6.1-5
6.1-6

ผลการประเมินโครงการดูงานของนักศึกษาปริญญาโท
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการทําบุญวิทยาลัยฯ ป2555
ผลการดําเนินการ โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินการ โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 และขอเสนอแนะที่
ควรวางแผนและปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
ภาพกิจกรรมเยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
กิจกรรม “เยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3” ใหณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ตัวบงชี้ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

คําอธิบาย : ศิลปะและวัฒนธรรม เ ปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงานของบุคคลและสังคม
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อให
สังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ ยอมรับ
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.55– 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………2………ขอ : ..........2........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………4………ขอ : .........4.........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………5………ขอ : .........5.......…..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)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
มีการวางแผนจัดโครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป
255 6 และเขียนโครงการเพื่อจัดทําอยูในแผนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.1
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดดังนี้ คือ
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1. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 250 คน
2. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 70
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 75
4. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 กิจกรรม
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 70
6. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม มีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม รอยละ 70
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.2
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2556 นี้ไดจัดเปนครั้งที่ 3 ซึ่งกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นทุกปเพื่อเปนการทําบุญ
และระลึกถึงวันครบรอบวันสถาปนา
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.3
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
ผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะไววา โครงการทําบุญเปนเปนกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในสถาบันฯ
การจัดงานทําบุญครั้งนี้กอใหเกิ ดวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร ทั้งยังสรางความสามัคคี และมิตรไมตรีที่ดีตอ
บุคลากรภายในสถาบันฯ ดวยกันจึงคิดวาควรจัดขึ้นในทุกๆ ป
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.4
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามีกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง และผลักดันใหเขารวมประกวดการแขงขันตาง ๆ เชน โครงการชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว ได
ดึงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นของ มาประกวดจนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอั นดับที่ 2 ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.5
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
0

รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.10.1
1. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555
สมศ.10.2
1. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555
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สมศ.10.3
สมศ.10.4
สมศ.10.5

2.
1.
1.
1.

ผลการประเมินโครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555
โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555
ผลการประเมินโครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555

ภาพกิจกรรมเยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดกิจกรรม “เยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3” ใหณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ตัวบงชี้ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย : ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรั บรักษาและสราง
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
วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีการดําเนินงาน ดังนี้
วิทยาลัยไดจัดโครงการทําบุญวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2556
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.1
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
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วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
วิทยาลัยไดจัด ตั้งถังแยกประเภทขยะ เพื่อเปนการทําความสะอาด รักษาสิ่งแวดลอม และดูแลรักษา
สถานที่อันเปนที่ใหความรูและจัดกิจกรรมที่ดีเสมอมา
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.2
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
วิทยาลัยไดดําเนินการ ดูแลตนไม ที่ขอความอนุเคราะห จากสวนอาคารและสถานที่ เพื่อมาปรับภู มิทัศน
ใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.3
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
วิทยาลัยไดมีพื้นที่และบริเวณโถง ชั้น 4 ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนพัฒนานักศึกษา บุคลากร บริการวิชาการ ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.4
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการดําเนินงาน ดังนี้
มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.51
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.5
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
สวนงานวิชาการดําเนินการในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม สามารถประเมินได
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและ
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเค ราะห
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 สภาพแวดลอมอยา งเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.11.1
สมศ.11.2
สมศ.11.3
สมศ.11.4
สมศ.11.5

1.
1.
1.
1.
1.

โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555
ภาพจัดตั้งถังแยกประเภทขยะ
ภาพการดูแลตนไมเพื่อจัดแตงอาคารใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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.55 – 31 พ.ค.56)

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………4………ขอ : ...........3.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
……….7.……ขอ : ..........5........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………7………ขอ : ...........5.......….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงานวิชาการ
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยัง
บุคลากรในสวนงานวิชาการ
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานวิชาการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสวนงานวิชาการเต็มตามศักยภาพ

2
3
4
5
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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6
7

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงาน
วิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม




เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และมีการประเมินผูบริหารอยางโปรงใส
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-1/1- 7.1-1/4)
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา สวนงาน
วิชาการ
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการมีการวางนโยบายการบริหารงานดานตาง ๆ ริเริ่มดําเนินการรางแผนกลยุทธ
ของวิทยาลัย โดยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันฯและรัฐบาล และถายทอดไปยังบุคลากรของวิทยาลัย
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-2/1- 7.1-2/4)
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการผูบริหารไดถายทอดและมอบหมายความรับผิดชอบลงสูบุคลากร เพื่อติดตามผล
และดําเนินการใหไดตามเปาหมาย
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-3)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน สวนงานวิชาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแตละงานตามความเหมาะสม เพื่อเปนการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ และมอบหมายความรับผิดชอบลงสูบุคลากร (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-4/1- 7.1-4/6)
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ สวนงาน
วิชาการเต็มตามศักยภาพ
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการมีการประชุมเพื่อถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน ทั้งยังสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหฝกอบรมนอกสถานที่ มีงบประมาณรองรับคาใชจายตามระเบียบ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-5/1- 7.1-5/3)
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ สวนงานวิชาการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ไดแก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล
หลักการตอบสนอง หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการ
กระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-6/1- 7.1-6/8)
92 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการประเมินภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัยฯ อยางเปนระบบและโปรงใส เพื่อใหผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานตอไป (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-7)
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกขอความสงคําสั่งสภาสถาบันที่ 037/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
7.1-1/1
7.1-1/2
7.1-1/3
7.1-2/1
7.1-2/2
7.1-2/3
7.1-2/4
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
7.1-5/1
7.1-5/2
7.1-5/3
7.1-6/1
7.1-6/2
7.1-6/3
7.1-6/4
7.1-6/5

บริหารของคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น 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)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ระหวางเดือนมิถุนายน- ธันวาคม
2555
ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได
คําสั่งสถาบัน เรื่องใหพนักงานสถาบันลาศึกษาตอภายในประเทศ แบบเต็มเวลาทําการ
รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2/2555 และครั้งที่ 1/2556
ขอบังคับสถาบัน วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น พ.ศ.2551
รายงานการประชุมสวนงานทั่วไป วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 189/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 184/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบองคประกอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00458/2555(01) เรื่อง แตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดี
บันทึกขอความ เรื่อง คําสั่งมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานวิชาการ
ประกาศสถาบัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานสถาบัน
ทติที่ประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เรื่องพิจารณาขยายวงเงินใน
การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมในประเทศ
บันทึกขอความวิทยาลัย เรื่องขอสงปฏิทินการจัดโครงการฝกอบรมประจําป 2556
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 023/2553 เรื่อง แตงตั้งคณบดี
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00139/2554(01) เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00456/2555(01) เรื่อง ใหพนักงานสถาบันพนจากตําแหนง
คําสั่งสถาบัน ที่ 0033/2554 เรื่อง การมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานวิชาการและ
สวนงานอื่น (เพิ่มเติม)
ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
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7.1-6/8
7.1-7

พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
หนังสือบันทึกขอความสภาสถาบันฯ เรื่องขอสงมติจากสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2556 เรื่องขอเสนอ
พิจารณาผลการประเมินการบริหารของคณะบดีและผูอํานวยการสํานัก

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.55 – 31 พ.ค.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………4………ขอ : ...........4.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………4………ขอ : ..........4........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………5………ขอ : ............5......….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

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

2
3

4

5

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
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การดําเนินการ
มี
ไมมี








เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ สวนงาน
วิชาการอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มี
นโยบาย มีแผนการดําเนินงานประจําป และกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-1/1-7.2-1/3)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะดานการผลิตบัณฑิต
พรอมทั้งดานงานวิจัยอยางชัดเจนตามที่กําหนดไวในขอ 1 และจัดโครงการสนับสนุนอยางจริงจัง
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-2/1-7.2-2/3)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
โดยทั้งนี้ดดําเนินการ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมีประสบการณตรงและมีการเผยแพร
ความรูไปสูกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยแบงเปน กลุมบุคลากรสายวิชาการ และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-3/1- 7.2-3/2)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการมีการรวบรวมความรูทั้งที่ตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาและ
จัดเก็บเปนเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยเผยแพรสูสาธารณะทางเว็บไซตวิทยาลัยฯ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-4/1-7.2-4/5)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการนําองคความรูจากการจัดการความรูที่สกัดในปที่ผานมาเปนแนวปฏิบัติงานจริง
จากหัวขอเรื่อง สายวิชาการ-การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และเทคนิคการสอน สายสนับสนุน หัวขอ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประหยัดการใชพลังงานของวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการทํางาน มาใชประโยชนในการทําผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากปที่
แลว (หมายเลขเอกสารอางอิง 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
โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการเพื่อเปนองค กรแหงการเรียนรู ตามแผน
ประจําปงบประมาณ 2556
7.2-2/2
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ KM ปงบประมาณ 2555
7.2-2/3
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ KM ปงบประมาณ 2556
7.2-3/1
ภาพการจัดงานโครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู
7.2-3/2
ใบเซ็นชื่อของบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
7.2-4/1
Website หนา ระบบการจัดการความรู
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com
content&view=article&id=309&Itemid=420&lang=th)
7.2-4/2
องคความรู กลุมสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประหยัดการใช
พลังงานของวิทยาลัย
7.2-4/3
องคความรู กลุมสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทํางาน
7.2-4/4
องคความรู กลุมสายวิชาการ เรื่อง การนําเสนอผลงานในระดับชาติ
7.2-4/5
องคความรู กลุมสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการสอน
7.2-5/1
โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการเพื่อเปนองค กรแหงการเรียนรู ตามแผน
ประจําปงบประมาณ 2556
7.2-5/2
ผลการประเมินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและ
การจัดการเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
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

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

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………5………ขอ : ............5......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………5………ขอ : ...........5.......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………5………ขอ : ............5......….คะแนน
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1
2
3
4
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การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กําหนด

การดําเนินการ
มี
ไมมี






เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
สถาบันมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ .ศ. 2556-2560 โดยใน มีการ
ดําเนินงานดังนี้
- ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร นําเสนอราง แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 ในที่ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมมี
มติใหนําไปปรับปรุงขอความบางสวนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/1)
- ที่ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติใชแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันพ .ศ. 2556- 2560 โดยสาระสําคัญคือ มีการกําหนดวิสัยทัศนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เปน “e-University ชั้นนําระดับประเทศในป ค .ศ.2017” และ
กําหนดนโยบายและกรอบยุทธศาสตร เพื่อผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตอไป
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/2)
- มีการติดตามการดําเนิน งานตามแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ .ศ.
2556-2560 โดย ที่ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 มีขอหารือเพื่อติดตามผล
การดําเนินตามแผน แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ .ศ. 2556-2560 และมีมติให
อธิการบดีพิจ ารณาและทบทวนการดําเนินงานตามแผน แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบัน พ.ศ. 2556-2560 หากมีขอปรับปรุงใหเสนอสภาสถาบันพิจารณา และใหจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระบบ e-University (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/3 - 7.3-1/4 )
- อธิการบดีมีคําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ 0197/2556 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ 2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ตรวจสอบและทําคําของบประมาณ เพื่อใหดําเนินการอยางเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ กอนส
งไปยัง
กระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/5)
- ในระหวางที่สถาบันอยูในชวงของการจัดทํา รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการดําเนินการพัฒนาระบบงานตางๆ
ในชวงปงบประมาณ 2554-2558 โดยหลังจากสถาบันฯ ประกาศใช แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแลว สํานักบริการคอมพิวเตอรก็จะทําการปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของ
สถาบัน (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/6)
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพสถาบันมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจตามพัธกิจของสถาบัน
- ระบบงานเพื่อรองรับการบริการจัดการ ทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ไดแก ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ ซึ่งประกอบดวย ระบบงาน
งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบทะเบียนสินทรัพย และระบบบัญชี
3
มิติ http://financial.kmitl.ac.th/
- ระบบงานที่ใหบริการทางดานการเรียนการสอนกับนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ เชน ระบบ
ลงทะเบียนเรียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ และระบบรับสมัครนักศึกษา
เปนตน http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
- ระบบงานที่รองรับงานทางดานบุคลากร ไดแก ระบบสารสนเทศบุคลากร และ ระบบใบแจงเงินเดือน
คาตอบแทน
- ระบบสารสนเทศบุคลากร https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
- ระบบใบแจงเงินเดือน คาตอบแทน https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
ระบบงานที่ใหบริการทางดานตาง ๆ กับนักศึกษาและบุคลากร ไดแก
- ระบบการสืบคนขอมูลหอสมุดกลาง http://161.246.37.11/
- ระบบบริการดาน E-Mail ของสถาบัน http://webmail.kmitl.ac.th/
- ระบบบริการดาน E-Mail ของสถาบันอีกแนวทางหนึ่ง http://www.live.kmitl.ac.th/
- ระบบการบริการเครือขายแบบไรสาย (รองรับการเก็บรายละเอียดผูใชงานและการใช
งาน)http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/
- ระบบบริการดานกระดานถาม-ตอบกลางของสถาบัน http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/
- ระบบรองรับการทดลองพัฒนาระบบงานสําหรับ หนวยงาน บุคลากร และนักศึกษา ไดแก การ
ใหบริการเว็บเซิรฟเวอร http://webserv.kmitl.ac.th
- การใหบริการโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจัย แบงเปน 6 กลุม คือ
กลุมที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบ
กลุมที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรม
กลุมที่ 3 โปรแกรมคํานวณเชิงตัวเลขเฉพาะทาง
กลุมที่ 4 โปรแกรมชวยพัฒนาการคํานวณเชิงตัวเลข
กลุมที่ 5 ซอฟทแวรลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟท
กลุมที่ 6 Open Source http://software.kmitl.ac.th/
- ระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึ กษา http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-2/1-7.3-2/12)
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ โดยการใหผูใชตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจผานทางเอกสารสํารวจความพึงพอใจ จะทําการสํารวจในชวงเดือนพฤษภาคมของแตละ
98 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

ปงบประมาณ ซึ่งผลการประเมินในปการศึกษา 2555 คิดเปนรอยละ 2.77 และมีการรับแจงความตองการ
เพิ่มเติมจากผูใชระบบผานระบบ call center ของ สํานักบริการคอมพิวเตอร และทางการประชุมรวม
ระหวางทีมผูพัฒนาระบบและ ทีมผูใชระบบ ( หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-3 )
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
- จัดใหมีการประชุมผูพัฒนาระบบงาน เพื่อนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหและสรุปผลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบงาน เพื่อนํามาปรับปรุงระบบงานตอไป
- มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนไปตามผลการประเมินความพึงพอใจในปที่ผานมา เชน
• มีการปรับปรุงรูปแบบ /ขนาด ของตัวอักษร ปรับแตงสีพื้นหลังใหไมรบกวนสายตา เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการใชงาน
• เพิ่มเติมรายงานในระบบทะเบียนคุมงบประมาณตามที่ผูใชงานรองขอมา
• เพิ่มเติมความสามารถในการสืบคนขอมูลของระบบสารบรรณ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-4)
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
สถาบันมีการสงขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน
ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 30 ธันวาคม 2555 และมีการจัดทํารายงาน
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสถาบันที่ http://financial.kmitl.ac.th/uoc/ และมีการนําสงขอมูลประกัน
คุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาที่กําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-5.)
รายการเอกสารหลักฐาน
7.3-1/1
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
7.3-1/2
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555
7.3-1/3
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 9/2555 วันที่ 26 กันยายน 2555
7.3-1/4
มติสภาสถาบันฯครั้งที่ 11/2555 วันที่ 19 ธันวาคม 2555
7.3-1/5
คําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ 0197/2556
7.3-1/6
แผนสารสนเทศสถาบัน
7.3-2/1
http://financial.kmitl.ac.th/
7.3-2/2
http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
7.3-2/3
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
7.3-2/4
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
7.3-2/5
http://161.246.37.11/
7.3-2/6
http://webmail.kmitl.ac.th/
7.3-2/7
http://www.live.kmitl.ac.th/
7.3-2/8
http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/
7.3-2/9
http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/
7.3-2/10
http://webserv.kmitl.ac.th
7.3-2/11
http://software.kmitl.ac.th/
2
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7.3-2/12
7.3-3
7.3-4
7.3-5

http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ วันจันทรที่ 27
พฤษภาคม 2556
http://financial.kmitl.ac.th/uoc/
ระบบ CHE QA Online

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.55 – 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………4………ขอ : ..........3........….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………6………ขอ : ..........5........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………6………ขอ : ...........5.......….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ สวนงานวิชาการ รวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย
3 ดาน ตามบริบทของสวนงานวิชาการ ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยา กร (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

2

3
4
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การดําเนินการ
มี
ไมมี






5
6

แผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป




เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานวิชาการ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(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
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง มี
6 ดาน
ดําเนินการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงเพื่อนําไปทําแผนบริหารความ
เสี่ยง (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-2/1 - 7.4-2/3)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบความรุนแรง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 และกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่มีความเสี่ยง
เรงดวนที่ตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1.
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
2.
ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน
3.
ความเสี่ยงภาพลักษณและชื่อเสียง
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-3/1-7.4-3/4)
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดแผนบริหารความเสี่ยง และกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติที่จะสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-4/1-7.4-4/4)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ คณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในวิทยาลัยฯ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-5/1- 7.4-5/4)
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
โดยทั้งนี้ไดดําเนินการมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-6/1-7.46/4)
รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งวิทยาลัย ที่ 004/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-1/1
คําสั่งสถาบันที่ 1695(1)/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําป
7.1-1/2
7.4-2/1
7.4-2/2
7.4-2/3
7.4-3/1
7.4-3/2
7.4-3/3
7.4-4/1
7.4-4/2
7.4-4/3
7.4-4/4
7.4-5/1
7.4-5/2
7.4-5/3

งบประมาณ 2556
แผนการดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง พิจารณาการปอนขอมูลบริหารความเสี่ยง
คูมือการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ตารางวิเคราะหและประเมินบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556
ปฏิทินบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ.2556
บันทึกขอความ เรื่องแนวทางการจัดทําแผนบริหารความพรอมตอภาวะวิกฤต
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556
โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย .2) รอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค.-30 มี.ค.56)
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.25/1151 วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอรายงานการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.25/178 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ขอสงผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2555
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.01(16)/028 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง การกรอกขอมูลความ
เสี่ยงผานระบบ Online ประจําปงบประมาณ 2556
2

2
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7.4-5/4
7.4-6/1
7.4-6/2
7.4-6/3
7.4-6/4

บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.25/018 วันที่ 22 มกราคม 2556 เรื่อง การติดตามรายงานผลการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2555
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.01(16)/063 วันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง การติดตามรายงาน
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2555 ขอ 5.8 เรื่อง
พิจารณาดําเนินการดานความเสี่ยงของวิทยาลัย

ตัวบงชี้ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
คําอธิบาย : สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองทีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุ ดมศึกษาตามหนาที่และ
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.53 – 30 ก.ย.54)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………………ขอ : ..................….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………………ขอ : ..................….คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………………ขอ : ..................….คะแนน
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 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

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

2
3
4
5

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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การดําเนินการ
มี
ไมมี






ตัวบงชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสวนงานวิชาการ (สมศ.)
คําอธิบาย : การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของ สวนงานวิชาการ จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบา ยของ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ประสิทิธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ
ปฏิบัติได 3 ขอ
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล : ปการศึกษา (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56)

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่ สภาสถาบันแตงตั้ง
(คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……-…………ขอ : ...........-.......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………4………ขอ : .........4.........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………4………ขอ : ........4..........….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแล สวนงานวิชาการ รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ของสวนงานวิชาการ ตามหนาที่และบทบาทของ คณะกรรมการประจําสวน
งานวิชาการ
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับ
ดูแลสวนงานวิชาการ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการ
ประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสวนงานวิชาการไดกําหนดใหมีกระบวนการ
ที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสวนงานวิชาการ
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสวนงานวิชาการมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสวนงานวิชาการที่เปนมติสภาสถาบัน
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมี
ระบบการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่ สภาสถาบันแตงตั้งและมีการ
ดําเนินงานตามระบบนั้น
รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผูบริหารสวนงานวิชาการ

2

3

4
5
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การดําเนินการ
มี
ไมมี
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล สวนงานวิชาการ
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ สวนงานวิชาการ ตามหนาที่และบทบาทของ คณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดและทบทวนนโยบายการดําเนินงานในดานตาง ทั้งแผนกลยุทธ นโยบายการ
บริหารงานตาง ๆ
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.1)
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล สวนงานวิชาการ โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สวนงานวิชาการ ได
กําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
สวนงานวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิ
ดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.2)
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร สวนงานวิชาการ มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน
ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ
โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสวนงานวิชาการที่เปนมติสภาสถาบัน
วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งดานการปฏิบัติงาน ดานนโยบายและแผน การเงินและ
งบประมาณ
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.3)
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของ สถาบัน ที่กําหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงาน
ตามระบบชั้น
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.4)
5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร สวนงาน
วิชาการ
วิทยาลัยฯ ไดรายงานผลคะแนนการปฏิบัติงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.5)
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี
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รายการเอกสารหลักฐาน
สมศ.13.1
1. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.รายงานการประชุม เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน)
สมศ.13.2
1. งบประมาณ 2556 แผนการรับนักศึกษา ป 2556 – 2560 และ สรุปประมาณการ
รายรับ-รายจาย
2. รายงานการประชุม เรื่อง รายงานการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของ
สถาบันฯ รอบ 12 เดือน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ
12 เดือน
4. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
5. คําสั่งวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบตามตัวองคประกอบทั้ง
9 องค ประจําป
การศึกษา 2555
6. รายงานการประชุม เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน)
สมศ.13.3
1. รายงานการประชุม เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2. รายงานการประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ จํานวน 4 เรื่อง คือ แผน-ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2555 การทบทวนเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ 2555 แผนการรับนักศึกษา ป 2556 – 2560 และ สรุปประมาณการ
รายรับ-รายจาย
3. รายงานการประชุม รายงานการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของ
สถาบันฯ รอบ 12 เดือน นโยบายบริหารงานดานตาง ๆ ของวิทยาลัย การจัดภาระงาน
ของคณาจารย และแผนกลยุทธของวิทยาลัยที่สวนงานตาง ๆ ตองดําเนินการ
4. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ
12 เดือน
6. คําสั่งวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบตามตัวองคประกอบทั้ง 9 องค ประจําป
การศึกษา 2555
7. รายงานการประชุม เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน)
สมศ.13.4
1. ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีดําเนินการประเมินผลการบริหาร
2. มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระ บัง ครั้งที่ 3/2554 วัน
พุธที่ 30 มี . ค. 2554 เรื่อง ขอเสนอพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกที่เกี่ยวของกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
3. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สมศ.13.5
1. รายงานการประชุม เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน)
2. รายงานการประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ จํานวน 4 เรื่อง คือ แผน-ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2555 การทบทวนเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ 2555 แผนการรับนักศึกษา ป 2556 – 2560 และ สรุ ปประมาณการ
รายรับ-รายจาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ
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12 เดือน
4. สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) (รอบ 12 เดือน)
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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.54 – 30 ก.ย.55)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
………5………ขอ : ............3......….คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
………7………ขอ : ............5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ………7………ขอ : .............5.....….คะแนน
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1
2

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

3
4
5
6
7

การดําเนินการ
มี
ไมมี








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

หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
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โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีนโยบายการหารายไดของวิทยาลัย มีแผนการใชจายงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดใหกับสาขาวิชา มีประมาณการรายรับและรายจายเงินงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-2/1- 8.1-2/5)
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสวนงานวิชาการและ
บุคลากร
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธ
กิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร สรุปรายรับ- รายจาย และสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําป (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-3/1 8.1-3/3)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีการจัดทํารายงานทางการเงินของวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ และรายงานทางการเงินประจําเดือน (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-4/1- 8.1-4/3)
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ สวนบริหารวิชาการวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ประชุม ติดตามสถานะทางการเงิน
และขอมูลรายงานผลรายรับและรายจายจริงจากสวนงานคลัง มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะห
คาใชจายอยางเปนระบบ (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-5/1- 8.1-5/2)
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑทสี่ วนงานวิชาการ กําหนด
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งกรรมการดูแลติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-6)
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินจากทางระบบบัญชี 3 มิติ และมี
การวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ (หมายเลขเอกสารอางอิง 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
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8.1-2/5
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
8.1-6
8.1-7/1
8.1-7/2

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําป ประจํางบประมาณ 2555
คํารับรับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
บันทึกขอความ ที่ 0524.25(1)/1180 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองและตามเอกสารงบประมาณ (สงป). ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555
(รอบ 12 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 11 / 2555
สรุปผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งที่ 6 / 2555
มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติใชเงินรายได
สะสม(เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 037/2550 เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
คําสั่งสถาบัน ที่ 10772/2554(1) เรื่อง การมอบหมายงานของสวนแผนงานเพื่อใหบริการ
สวนงานวิชาการ(วืทยาลัย) และสวนงานอื่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
สรุปผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
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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.54 – 31 พ.ค.55)

ผลการประเมินปการศึกษา 2554
……7……ขอ
เปาหมายของปการศึกษา 2555
…7-8……ขอ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 ……9…… ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

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

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
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

2
3
4

5
6
7
8

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ
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การดําเนินการ
มี
ไมมี










9

คณะตางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน



เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ ทั้ง ระดับวิทยาลัย และระดับ
สาขาวิชา มีการประชุมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีรายงานการประชุมเพื่อ สรุปขอคิดเห็น
และประเด็นวาระตางๆ ของคณะกรรมการ และมีการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-1/1-9.1-1/7)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพฯ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-2/1-9.1-2/8)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนิการใชอัตลักษณตามสถาบันฯ และมีการใชตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 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
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดใน CHE QA Online และ 3)
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
(หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-4/1-9.1-4/5)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุธทุกตัวบงชี้ (หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-5/1-9.1-5/3)
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6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-6/1-9.1-6/9

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ
โดยทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-7/1-9.1-7/5

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน
โดยทั้งนีว้ ิทยาลัยฯมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน เชน มหาลัย ราชภัฏเพรชบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี จังหวัด
เพรชบุรี
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-8/1-9.1-8/5
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
โดยทั้งนี้วิทยาลัยไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน และเผยแพรสูสาธารณะ เพื่อเปนแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานดานประกันคุณภาพใหกับผูที่มีความสนใจ
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-9/1-9.1-9/2
รายการเอกสารหลักฐาน
9.1-1/1
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
วิทยาลัย ปการศึกษา2555 และคําสั่งกรรมการเพิ่มเติม
9.1-1/2
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 190/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา ปการศึกษา2555
9.1-1/3
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา2555
9.1-1/4
รายงานการประชุมคณะทํางานตามองคประกอบ(1-9 องคประกอบ)
9.1-1/5
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
9.1-1/6
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2555
9.1-1/7
หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index)
9.1-2/1
ประกาศสถาบันเรี่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันเทคโนโลยรพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
9.1-2/2
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
114 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

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

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
วิทยาลัย ปการศึกษา2555
คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 190/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา ปการศึกษา2555
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คั้งงที2/2555
่
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่
28 มีนาคม 2555 เรื่อง การทบทวนอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 16.1 ของ สมศ.
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายงานการประชุมการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพนักศึกษา
เอกสารการนําผลการประเมินคุณภาพทาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
รายงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา
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(http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php)
-งานวิจัยตีพิมพ ป.โท และป.เอก (http://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)
2
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9.1-6/6

องคประกอบที่ 6 ขอมูลจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=71&Itemid=113)
องคประกอบที่ 7 ฐานขอมูลองคความรู(KM)
(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/)
องคประกอบที่ 9 ฐานขอมูล CHE QA ONLINE (http://www.cheqa.kmitl.ac.th/CHEQA/)
สงนักศึกษาเขารวมอบรมการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา
บันทึกขอความเชิญเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
การอบรม เรื่องการนําแนวทาง TQA มาใชในการพัฒนาคุณภาพองคกร
การประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
โครงการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยฯ
หนังสือขอความอนุเคราะหและตอบรับเขาศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร) ี
รายชื่อผูเขารวมโครงการพรอมภาพกิจกรรม
ผลประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
หนังสือขอเชิญเขารวมกิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อผูเขารวม
และภาพกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=17&Itemid=75
2

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

2

2

2
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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.55 – 31 พ.ค.56)
ผลการประเมินปการศึกษา 2554
3.90 : 4 คะแนน
เปาหมายของปการศึกษา 2555
ระดับ 4 : 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 3.88 : 4 คะแนน

คะแนน 4
ผลประเมิน
อยูระหวาง
3.51-4.50

คะแนน 5
ผลประเมิน
อยูระหวาง
4.51-5.00

 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันอุดมศึกษา ที่ให
การศึกษา และวิจัย เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม
จริยธรรม และดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน ที่เปนเปาหมายรวมกันวา
“ เป นสถาบันทาง
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
3 ผลสํารวจของผูใชบัณฑิต
คาคะแนนเฉลี่ย
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คาคะแนน
3.73
3.91
3.99
3.88
117

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
ผลการสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต ปการศึกษา 2554
9.1.1-4
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสถาบัน (การปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ )
ฉ) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ผลการดําเนินงาน
(คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินการประกัน
ตัวบงชี้
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดทั้ง 9
องคประกอบ)
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
คาเฉลี่ย ....
โดยตนสังกัด

คะแนนที่ได (5
คะแนน)
.... คะแนน

หมายเหตุ
1. เกณฑการใหคะแนน : ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยตนสังกัด
2. ขอมูลประกอบการพิจารณา คือ คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด
3. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินก ารประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่
กําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
1. คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามองคประกอบ
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
1.2 การเรียนการสอน
1.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555 (ผลการประเมินปการศึกษา 2554 )

คาเฉลี่ย

4

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

3.43
3.50
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

หนวยนับ

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)

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2555 (ผลการประเมินปการศึกษา 2554 )
3.25
3.30
3.00
3.75
3.00
3.00
3.44

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
2. รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2554
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ปการศึกษา 2555
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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 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 1 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 2 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 3 (สมศ.)

7 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ
รอยละ 75
3.51 ขึ้นไป
รอยละ 20

ตัวบงชี้ที่ 4 (สมศ.)

รอยละ 40

ตัวบงชี้ที่ 14 (สมศ.)

คาดัชนีคุณภาพ
4.21

ตัวบงชี้ที่ 4.3

บรรลุเปาหมาย

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)



5

( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2

คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

6
11.5
22.5
8
22.5
5
5
6
6
5



4

51.11



4.26

35.56



5

95.62
3.99
28.72










4
3
4
5
5
4.78
3.99
5
ยังไมมีนักศึกษาป.เอก
สําเร็จการศึกษา

5



4.17
4.35

7 ขอ
6 ขอ

6
6




4
5
4.5

6 ขอ
6 ขอ
180,000 บาท

7
6
7,254,428.57
337,415.28
21.5
62.22
13.33
0




5
5



5


ตัวบงชี้ที่ 5 (สมศ.)
รอยละ 18

ตัวบงชี้ที่ 6 (สมศ.)
รอยละ 18

ตัวบงชี้ที่ 7 (สมศ.)
รอยละ 8
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 4
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5
3.33
0
3.88
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ผลการดําเนินงาน*
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

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
ตัวบงชี้ที่ 9.1.1
ตัวบงชี้ที่ 15 (สมศ.)
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 9

5 ขอ
5 ขอ
รอยละ 25
4 คะแนน

3
5
3

ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

44.44

บรรลุเปาหมาย

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)






3
5
5
3

( = บรรลุ
 = ไมบรรลุ)

4
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






3.27



5
5
5
5
สถาบันเปนผูประเมิน
3.27
4.65

7 ขอ

7



5
5

8 ขอ
4
4 คะแนน

9
3.88





5
4
3.44
4.15

* ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุม ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1

I

P

O

รวม

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

-

องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5

4.09
5.00

4.25
4.50
5.00

4.59
2.78

4.35 การดําเนินงานระดับดี
4.50 การดําเนินงานระดับดี
3.89 การดําเนินงานระดับดี

-

4.00

4.00

4.00 การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9

-

5.00
5.00
5.00

4.50
3.27
-

4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก
5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

4.62

5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.32

4.67

3.96

4.37 การดําเนินงานระดับดี

ดี

ดีมาก

ดี

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ
ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 16-17 มา
คํานวณ

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 18 มา
คํานวณ

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 15 มา
คํานวณ

ดี
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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

4.69 4.69
5
5
5
5

4.86 3.27 4.66
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.86
4.86

4.32 4.44 4.23 4.36
4
4
4.26
4.26
5
5
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
5
5
5
5
4.32 4.44 4.23 4.36
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หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

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

มาตรฐานที่ 3
5.00 2.78 4.67
ตัวบงชี้ 4.2
5
5
ตัวบงชี้ 7.2
5
5
คะแนนเฉลี่ย
5
5
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวม
4.32 4.67 3.96 4.37
ทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
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

4.46

4.40

4
5
4
5
3
5

3.00

3

5

4
5
5
4
5
3
5

4.33

4.46

4.40

4.78
5
4
4

4.09

4.48
5
4
4
3
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

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

3.00

4.78

4.09

4.48

5.00
5

5.00

-

5

5.00
5
5

5

5

5

126 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

หมายเหตุ

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

4.63

5.00

3.13

3.97

4.26
5

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

หมายเหตุ

4.26
5
5
5

5
5

4.63

5.00

3.13

3.97

4.32

4.67

3.96

4.37

ดี

ดีมาก

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

I

P

O

รวม

3.00
3.00
4.63

-

-

4.00
4.00

4.17

3.00
3.00
4.24
4.00
4.26
5.
4
4
5
5
4.75
5
5
5
5
5
5

4.26
5
-

4
4
5
5
5.00
5
5
5
5
5
5

3.27

4.09

4.70

3.72

4.45

-

4.67
5

4.69

4.68
5
5
4
5
3.89
5
5
5

5.00
5

4
5
5.00
5
5

5
2.78

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
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หมายเหตุ

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

I

P

O

รวม

-

4.00

4.00

4.00

2
5
-

5.00

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

2
5
4.50

5

4.67
5

5

4.63

4.01

4.31

4.32

4.67

3.96

4.37

ดี

ดีมาก

ดี

ดี
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 2

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลาการสายสนับสนุนที่มีการวเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.

2. ขาดการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2.

3. ขนาดและจํานวนหองเรียนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ไมสอดคลองและไมเพียงพอ
4. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแผน ข และหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีมีจํานวนนักศึกษามาก

3.
4.

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดทําแผนบริหารและการพัฒนาฯ อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนฯ และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ควรมีการประชุมของคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อประเมินการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามตัวบงชี้ผลการดําเ นินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ควรมีการวางแผนและนําเสนอแผนในการ
พัฒนากายภาพของวิทยาลัยฯ และขอการ
สนับสนุนจากสถาบันฯ
ควรมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ และนโนบายของ
สถาบันตอการเปนมหาวิทยาลัยกลุม ค 1 (เนน
การวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
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องคประกอบที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขาดผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4

การวิจัย
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. มีจํานวนอาจารยที่ทําผลงานวิจัยเฉพาะกลุม
2. ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับ
หนวยงานภายนอก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการประเมินความสําเร็จและวางแผนการ
พัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยทุกทานเขารวม
ทํางานวิจัยอยางทั่วถึง และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น
2. ควรมรการสรางผลงานวิจัยที่เกิดประโยชนตอ
ชุมชนภายนอกและมีผลของการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่ชัดเจน

องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
วิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการใหบริการทางวิชาการที่มี
การดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของ
ความหลากหลาย บนพื้นฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยยังไมมีความหลากหลายในรูปแบบที่อยูบน
พื้นฐานเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
ใหบริการวิชาการยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้นวิทยาลัย
ควรวิเคราะหเพื่อกําหนดทิศทางการใหบริการ
วิชาการใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยการมีสวน
รวมของคณาจารยและบุคลากรมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงและ
การบริการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
วงจํากัด ทําใหมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และ
การบริหารงาน
2.

องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยอางอิง “ยุทธศาสตรการเงิน” ของสถาบันฯ แต
ไมมี “ยุทธศาสตรการเงิน” ระดับวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรดําเนินการวิเคราะหเพื่อกําหนดความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการในพันธกิจสําคัญของ
วิทยาลัย รวมทั้งกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ดังกลาวใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
2. วิทยาลัยมีการประเมินการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนั้นผูบริหารควรนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงบริหารงานในแตละประเด็น
รวมทั้งมีการติดตาม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิทยาลัยควรดําเนินการจัดทํา “ยุทธศาสตรการเงิน”
ของวิทยาลัย โดยครอบคลุมประเดน แนวทางการ
สรางรายไดพิเศษที่นอกเหนือจากรายไดประจําจาก
คาละทะเบียนของนักศึกษา และควรกําหนดแนว
ทางการบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

132 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ แตยังไมสามารถ
ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 9
องคประกอบได

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
อาจใชเปนลักษณะ การรวบรวมการติดตาม
และวิเคราะหผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วิทยาลัยยังไมสามารถแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 2. วิทยาลัยควรดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบ
ตอของประกันคุณภาพการศึกษา
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย เพื่อใหเกิดการใชประโยชนการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

1

จํานวนหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด

6

29383

2555

01600

01589

2

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

3

- -ระดับปริญญาตรี

2

29383

2555

01600

01589

4

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

5

- -ระดับปริญญาโททีม
่ เี ฉพาะแผน ก

1

29383

2555

01600

01589

6

- -ระดับปริญญาโททีม
่ เี ฉพาะแผน ข

-

2

29383

2555

01600

01589

7

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

29383

2555

01600

01589

8

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ทีม
่ ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก

1

29383

2555

01600

01589

9

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

10

- -ระดับปริญญาเอก

1

29383

2555

01600

01589

587

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทีม
่ ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

1

29383

2555

01600

01589

25

จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต
่ งั ้
ทัง้ หมด

-

29383

2555

01600

01589

26

จํานวนหลักสูตรทีจ
่ ัดการเรียนการสอนนอก
สถานทีต
่ งั ้

-

29383

2555

01600

01589

27

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

28

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

29

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

30

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

31

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

32

- -ระดับปริญญาเอก

-

-

29383

2555

01600

01589

33

จํานวนหลักสูตรทีจ
่ ัดการเรียนการสอนนอก
สถานทีต
่ งั ้ และแจ ้งให ้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ

29383

2555

01600

01589

34

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

35

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

36

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

37

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

38

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

39

- -ระดับปริญญาเอก

-

29383

2555

01600

01589

40

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF

6

29383

2555

01600

01589

41

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

42

- -ระดับปริญญาตรี

2

29383

2555

01600

01589

43

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

44

- -ระดับปริญญาโท

3

29383

2555

01600

01589

45

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

46

- -ระดับปริญญาเอก

1

-

29383

2555

01600

01589

47

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ครบถ ้วน

29383

2555

01600

01589

48

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

49

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

50

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

51

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

52

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

53

- -ระดับปริญญาเอก

-

29383

2555

01600

01589

11

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด

-

29383

2555

01600

01589

12

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

13

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

14

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

15

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

16

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

17

- -ระดับปริญญาเอก

-

18

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ ปิ ดสอนและได ้รับ
การรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทัง้ หมด

-

29383

2555

01600

01589
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

19

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

20

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

21

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

22

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

23

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

24

- -ระดับปริญญาเอก

-

-

29383

2555

01600

01589

61

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีย
่ ังไม่ได ้รับอนุมัต ิ
ตามกรอบ TQF แต่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถ ้วน

29383

2555

01600

01589

62

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

63

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

64

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

65

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

66

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

67

-

29383

2555

01600

01589

54

- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF ทีม
่ ผ
ี ลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข ้อแรก และอย่างน ้อยร ้อย
้ ก
ละ 80 ของตัวบ่งชีท
ี่ ําหนดในแต่ละปี )

29383

2555

01600

01589

55

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

56

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

57

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

58

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

59

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

60

- -ระดับปริญญาเอก

-

29383

2555

01600

01589

695

จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF ทีม
่ ผ
ี ลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้

29383

2555

01600

01589

696

- -ระดับอนุปริญญา

29383

2555

01600

01589

697

- -ระดับปริญญาตรี

29383

2555

01600

01589

698

- -ระดับ ป.บัณฑิต
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-

OrgID
29383
29383
29383

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

2555

01600

01589

699

- -ระดับปริญญาโท

2555

01600

01589

700

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

2555

01600

01589

701

- -ระดับปริญญาเอก

CdsValues

29383

2555

01600

01589

68

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม
่ ค
ี วาม
ร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร

29383

2555

01600

01589

69

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

70

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

71

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

72

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

73

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

74

- -ระดับปริญญาเอก

-

29383

2555

01600

01589

75

จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมดทุกระดับ
การศึกษา

29383

2555

01600

01589

76

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
อนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

77

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาตรี

686

29383

2555

01600

01589

78

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับ ป.บัณฑิต

29383

2555

01600

01589

79

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาโท

29383

2555

01600

01589

80

29383

2555

01600

01589

81

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

29383

2555

01600

01589

82

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

29383

2555

01600

01589

83

- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด - ระดับ
ปริญญาเอก

#NAME?
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-

1,314

542
303

239

-

86

141

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29383

2555

01600

01589

102

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด รวมทัง้ ที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ

22.5

598

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒป
ิ ริญญา
หรือเทียบเท่า

22.5

599

- -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

0

600

- -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาโทหรือ
เทียบเท่า

11

29383

29383

29383

2555

2555

2555

01600

01600

01600

01589

01589

01589

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

601

29383

2555

01600

01589

597

- -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
ร ้อยละของอาจารย์ประจําทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒป
ิ ริญญา
เอกปี การศึกษาทีผ
่ า่ นมา (กรณีทเี่ ลือกใช ้
เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิม
่ ขึน
้ ของร ้อยละ
ฯ)

29383

2555

01600

01589

107

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารง
ตําแหน่งอาจารย์

108

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ ม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

109

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ ม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า

2

3.5

29383

29383

2555

2555

01600

01600

01589

01589

11.5

5.5

0

29383

2555

01600

01589

110

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ ม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

29383

2555

01600

01589

111

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารง
ตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์

9

112

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

0

113

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

5

29383

29383

2555

2555

01600

01600

01589

01589
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

114

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

29383

2555

01600

01589

115

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์

8

116

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

0

117

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า

4

4

29383

29383

2555

2555

01600

01600

01589

01589

4

29383

2555

01600

01589

118

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

29383

2555

01600

01589

119

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมดทีด
่ ํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์

0

120

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

0

121

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า

0

122

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

0

0

29383

29383

29383

2555

2555

2555

01600

01600

01600

01589

01589

01589

2555

01600

01589

595

ร ้อยละของอาจารย์ประจําทีด
่ ํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการของปี ทผ
ี่ า่ นมา (กรณีทเี่ ลือกใช ้
เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิม
่ ขึน
้ ของร ้อยละ
ฯ)

29383

2555

01600

01589

123

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

29383

2555

01600

01589

124

- -ระดับอนุปริญญา

29383

2555

01600

01589

125

- -ระดับปริญญาตรี

29383

2555

01600

01589

126

- -ระดับ ป.บัณฑิต

2555

01600

01589

127

- -ระดับปริญญาโท

29383

29383

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

1,249
0
834.5
0

352.167

143

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29383

2555

01600

01589

128

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

2555

01600

01589

129

- -ระดับปริญญาเอก

2555

01600

01589

130

จํานวนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทจ
ี่ ัดบริการให ้
นักศึกษา

131

จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่า
งๆ ของนักศึกษาทีม
่ ก
ี ารลงทะเบียนการ
ใช ้ Wi-Fi กับสถาบัน

29383
29383

29383

2555

01600

01589

CdsName

ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการ
ห ้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้อืน
่ ๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรม
การใช ้งานแก่นักศึกษา (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)
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)

CdsValues
0
62.333
4,608

70

29383

2555

01600

01589

132

29383

2555

01600

01589

133

29383

2555

01600

01589

134

29383

2555

01600

01589

135

29383

2555

01600

01589

84

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ1)

141

29383

2555

01600

01589

85

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทต
ี่ อบแบบ
สํารวจเรือ
่ งการมีงานทํา

137

115

29383

2555

01600

01589

86

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้งานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู ้ทีป
่ ระกอบ
อาชีพอิสระ)

29383

2555

01600

01589

87

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทป
ี่ ระกอบ
อาชีพอิสระ

29383

2555

01600

01589

88

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทม
ี่ ี
งานทําก่อนเข ้าศึกษา

144 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

3.84

3.73

3.74

3.75

16

2

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

681

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทม
ี่ ก
ี จิ การ
ของตนเองทีม
่ รี ายได ้ประจําอยูแ
่ ล ้ว

2

29383

2555

01600

01589

89

ึ ษาต่อ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศ
ี่ ก
ระดับบัณฑิตศึกษา

11

29383

2555

01600

01589

682

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอ
ี่ ป
ุ สมบท

0

29383

2555

01600

01589

683

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเี่ กณฑ์
ทหาร

0

29383

2555

01600

01589

90

เงินเดือนหรือรายได ้ต่อเดือน ของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย
่ )

29383

2555

01600

01589

669

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

141

29383

2555

01600

01589

670

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททัง้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

134

29383

2555

01600

01589

671

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้ หมด (ที่
จัดเก็บข ้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

-

93

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

94

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

-

95

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

-

96

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

97

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

-

98

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

-

29383

29383

29383

29383

29383

29383

2555

2555

2555

2555

2555

2555

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01589

01589

01589

01589

01589

01589
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19,959.2

145

OrgID

29383

29383

EduYear

2555

2555

UnivID

01600

01600

FacID

01589

01589

CdsID

CdsName

CdsValues

99

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

100

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

-

-

29383

2555

01600

01589

101

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

29383

2555

01600

01589

691

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการประเมิน
บัณฑิต ตามกรอบ TQF

29383

2555

01600

01589

692

จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทัง้ หมด

29383

2555

01600

01589

602

29383

2555

01600

01589

165

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนน
เต็ม ๕)
จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ ป็ นผลจาก
วิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงาน
ของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ผ่านการกลัน
่ กรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็ นกรรมการ
พิจารณาด ้วย]

672

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีม
่ ก
ี ารตีพม
ิ พ์
เผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึง่

-

166

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

-

45

29383

29383

2555

2555

01600

01600

01589

01589

-

45

29383

2555

01600

01589

167

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

29383

2555

01600

01589

170

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

-

-

29383

2555

01600

01589

175

จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทเี่ ผยแพร่ (ผลงานของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท)

29383

2555

01600

01589

176

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

-

29383

2555

01600

01589

177

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

146 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

178

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

29383

2555

01600

01589

179

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

-

29383

2555

01600

01589

180

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

29383

2555

01600

01589

91

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทัง้ หมด (ปี การศึกษาทีเ่ ป็ นวงรอบประเมิน )

29383

2555

01600

01589

181

29383

2555

01600

01589

183

29383

2555

01600

01589

184

29383

2555

01600

01589

185

29383

2555

01600

01589

186

จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีป
่ รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI (จํานวนบทความทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่นับซํ้ากับค่านํ าหนัก
อืน
่ ๆ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎใน
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีน
่ ับใน
ค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักอืน
่ ๆ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
อยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับใน
ค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
่ ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :w
ww.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopu
s (จํานวนบทความทีน
่ ับในค่านํ้ าหนัก
นี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)

29383

2555

01600

01589

588

จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ท ี่
เผยแพร่ (ผลงานของผู ้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก)

29383

2555

01600

01589

589

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

29383

2555

01600

01589

590

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
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-

94

-

-

-

-

-

-

-
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

591

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

29383

2555

01600

01589

592

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี่
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

-

29383

2555

01600

01589

593

- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

29383

2555

01600

01589

92

จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทัง้ หมด (ปี การศึกษาทีเ่ ป็ นวงรอบประเมิน )

-

29383

2555

01600

01589

677

(สบช.)จํานวนนักศึกษาทีส
่ าํ เร็จการศึกษา
ภายในเวลาทีก
่ ําหนดในหลักสูตร

29383

2555

01600

01589

678

(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข ้าทัง้ หมด (รหัส
เดียวกัน)

29383

2555

01600

01589

679

(สบช.)จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาทีส
่ อบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี

29383

2555

01600

01589

680

(สบช.)จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาทัง้ หมดในปี
การศึกษาเดียวกัน

29383

2555

01600

01589

702

จํานวนรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมดในปี
การศึกษานัน
้

6

29383

2555

01600

01589

703

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

704

- -ระดับปริญญาตรี

2

29383

2555

01600

01589

705

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

706

- -ระดับปริญญาโท

3

29383

2555

01600

01589

707

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

708

- -ระดับปริญญาเอก

1

-

-

29383

2555

01600

01589

709

จํานวนรายวิชาทีม
่ ก
ี ารประเมินความพึงใจ
ของผู ้เรียนทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนฯ

29383

2555

01600

01589

710

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

711

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

712

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

713

- -ระดับปริญญาโท

-
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

714

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

715

- -ระดับปริญญาเอก

-

-

29383

2555

01600

01589

716

จํานวนรายวิชาทีม
่ ผ
ี ลการประเมินความพึง
พอใจของผู ้เรียนทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ทีน
่ ้อยกว่า 3.51

29383

2555

01600

01589

717

- -ระดับอนุปริญญา

-

29383

2555

01600

01589

718

- -ระดับปริญญาตรี

-

29383

2555

01600

01589

719

- -ระดับ ป.บัณฑิต

-

29383

2555

01600

01589

720

- -ระดับปริญญาโท

-

29383

2555

01600

01589

721

- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง

-

29383

2555

01600

01589

722

- -ระดับปริญญาเอก

-

684

ผลการประเมินคุณภาพของการให ้บริการให ้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช ้
ชีวต
ิ แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.74

685

ผลการประเมินคุณภาพของการให ้บริการ
ข ้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.92

686

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
เพือ
่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

0

22.5

29383

29383

29383

2555

2555

2555

01600

01600

01600

01589

01589

01589

29383

2555

01600

01589

146

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได ้รับการพัฒนาศักยภาพด ้านงานวิจัยหรือ
งานสร ้างสรรค์

29383

2555

01600

01589

147

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่
ได ้รับความรู ้ด ้านจรรยาบรรณการวิจัย

29383

2555

01600

01589

164

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์ทม
ี่ ก
ี าร
ิ ธิบต
ยืน
่ การจดทะเบียนสิทธิบต
ั รหรืออนุสท
ั ร

29383

2555

01600

01589

148

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายในสถาบัน

2,195,600

29383

2555

01600

01589

149

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2,195,600

29383

2555

01600

01589

150

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

151

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

29383

2555

01600

01589

152

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
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22.5

1

5,058,828.57

149

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

29383

2555

01600

01589

153

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29383

2555

01600

01589

154

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

155

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

29383

2555

01600

01589

156

จํานวนอาจารย์ประจําทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง (ไม่
นับรวมผู ้ลาศึกษาต่อ )

21.5

29383

2555

01600

01589

157

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

21.5

29383

2555

01600

01589

158

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

159

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

29383

2555

01600

01589

160

จํานวนนักวิจัยประจําทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง (ไม่นับ
รวมผู ้ลาศึกษาต่อ )

-

29383

2555

01600

01589

161

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

162

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

163

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

29383

2555

01600

01589

612

จํานวนอาจารย์ประจําทีล
่ าศึกษาต่อ

1

29383

2555

01600

01589

613

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1

29383

2555

01600

01589

614

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

615

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

29383

2555

01600

01589

616

จํานวนนักวิจัยประจําทีล
่ าศึกษาต่อ

-

29383

2555

01600

01589

617

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

618

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

29383

2555

01600

01589

619

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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CdsValues
5,058,828.57

-

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29383

2555

01600

01589

193

CdsName
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีป
่ รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI (จํานวนบทความทีน
่ ับในค่า
นํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่านํ้ าหนัก
อืน
่ ๆ)

CdsValues

-

-

29383

2555

01600

01589

626

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29383

2555

01600

01589

627

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

29383

2555

01600

01589

628

29383

2555

01600

01589

194

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

29383

2555

01600

01589

629

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

630

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

631

29383

2555

01600

01589

195

29383

2555

01600

01589

632

29383

2555

01600

01589

633

29383

2555

01600

01589

634

29383

2555

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 :w
ww.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopu
s (จํานวนบทความทีน
่ ับในค่านํ้ าหนัก
นี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับในค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)

29383

2555

01600

01589

647

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

648

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

649

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
อยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในค่านํ้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซํ้ากับทีน
่ ับใน
ค่านํ้ าหนักอืน
่ ๆ)
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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-

-

-

-

-

151

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

202

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา )

29383

2555

01600

01589

653

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

654

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

655

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

-

29383

2555

01600

01589

203

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา)

29383

2555

01600

01589

656

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

657

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

658

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

29383

2555

01600

01589

204

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา)

29383

2555

01600

01589

659

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

660

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

661

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

29383

2555

01600

01589

205

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา )

29383

2555

01600

01589

662

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

663

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

-

29383

2555

01600

01589

664

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

206

จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา )

29383

2555

01600

01589
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-

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

CdsValues

29383

2555

01600

01589

665

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-

29383

2555

01600

01589

666

- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

3

29383

2555

01600

01589

667

- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

29383

2555

01600

01589

207

จํานวนรวมของผลงานวิจัยทีน
่ ํ าไปใช ้
ประโยชน์

29383

2555

01600

01589

208

จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ทน
ี่ ํ าไปใช ้
ประโยชน์

29383

2555

01600

01589

209

จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ ด ้รับการ
รับรองคุณภาพ

-

29383

2555

01600

01589

210

- -บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ

-

29383

2555

01600

01589

211

- -บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ

-

2555

01600

01589

212

29383

2555

01600

01589

213

- -ตําราหรือหนังสือทีม
่ ก
ี ารประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ส
ี่ ถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต ้องเกินร ้อยละ ๕๐ ของ
้ งาน)
ชิน
- -ตําราหรือหนังสือทีใ่ ช ้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว หรือตํารา
หรือหนังสือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงมีผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต ้องเกินร ้อยละ ๕๐ ของ
้ งาน)
ชิน

29383

2555

01600

01589

214

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนทีส
่ ภาสถาบันอนุมัต ิ

10

4

29383

-

-

29383

2555

01600

01589

215

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํ ามาใช ้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน

29383

2555

01600

01589

216

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํ ามาใช ้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย

0

594

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
นํ ามาใช ้ในการพัฒนา ทัง้ การเรียนการสอน
และการวิจัย

2

693

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

29383

29383

2555

2555

01600

01600

01589

01589
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3.51

153

OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

CdsName

29383

2555

01600

01589

585

คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
สภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
คะแนนการประเมินผลผู ้บริหารโดย
คณะกรรมการทีส
่ ภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนน
เต็ม ๕)

CdsValues

29383

2555

01600

01589

586

29383

2555

01600

01589

16078

29383

2555

01600

01589

694

ผลสํารวจรวมของบุคลากร นักศึกษา และ
ผู ้ใช ้บัณฑิต
ผลการประเมินความเห็นของ
บุคลากร เกีย
่ วกับการปฏิบต
ั งิ านของสถาบัน
ทีส
่ อดคล ้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนน
เต็ม ๕)

29383

2555

01600

01589

579

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

29383

2555

01600

01589

580

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

29383

2555

01600

01589

581

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

29383

2555

01600

01589

582

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโททีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

29383

2555

01600

01589

583

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ ด ้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

29383

2555

01600

01589

584

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

29383

2555

01600

01589

688

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการประเมิน
บัณฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์

29383

2555

01600

01589

689

จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทัง้ หมด

29383

2555

01600

01589

668

ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตทีม
่ ี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

-

-

29383

2555

01600

01589

690

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

29383

2555

01600

01589

222

จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาต่างประเทศ
ทัง้ หมด

-

29383

2555

01600

01589

223

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเกาหลี

-

29383

2555

01600

01589

224

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเขมร

-
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

29383

2555

01600

01589

225

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาจีนกลาง

-

29383

2555

01600

01589

226

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาญีป
่ น
ุ่

-

29383

2555

01600

01589

227

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาทมิฬ

-

29383

2555

01600

01589

229

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาพม่า

-

29383

2555

01600

01589

230

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาฟิ ลป
ิ ิ โน

-

29383

2555

01600

01589

232

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษามาเลย์

-

29383

2555

01600

01589

231

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษามลายู

-

29383

2555

01600

01589

233

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาลาว

-

29383

2555

01600

01589

234

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเวียดนาม

-

29383

2555

01600

01589

235

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาอังกฤษ

-

29383

2555

01600

01589

236

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
อินโดนีเซีย

-

29383

2555

01600

01589

237

29383

2555

01600

01589

238

- -จํานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ ช ้ในกลุม
่ ประเทศอาเซียนอืน
่ ๆ
จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาต่างประเทศทีก
่ ําหนดทัง้ หมด (ได ้
คะแนนในระดับไม่ตํา่ กว่าร ้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)

239

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

-

240

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

-

241

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาจีน
กลางทีก
่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตํา่
กว่าร ้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)

-

29383

29383

29383

29383

29383

2555

2555

2555

2555

2555

01600

01600

01600

01600

01600

01589

01589

01589

01589

01589

CdsName
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CdsValues

-

-

155

OrgID

29383

29383

29383

29383

29383

29383

29383

EduYear

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555

UnivID

01600

01600

01600

01600

01600

01600

01600

FacID

01589

01589

01589

01589

01589

01589

01589

CdsID

CdsName

CdsValues

245

- -จํานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้านภาษาพม่า
ทีก
่ ําหนด (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 ้านภาษา
มาเลย์ทก
ี่ ําหนด (ได ้คะแนนในระดับไม่ตํา่
กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

-

248

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

-

249

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

-

250

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

-

251

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

-

29383

2555

01600

01589

252

29383

2555

01600

01589

253

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

-

29383

29383

29383

2555

2555

2555

01600

01600

01600

01589

01589

01589

156 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555

-

-

