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คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เป็ นส่วนหนึ&ง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทีก& าํ หนดให้มรี ะบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน โดย
การกําหนดพันธกิจของส่วนงานวิชาการบรรจุอยูใ่ นแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตัง@ แต่องค์ประกอบที& 1-9 และ
ตามตัวบ่งชีท@ ก&ี าํ หนด จํานวน 23 ตัวบ่งชี@ เพือ& เป็ นหลักประกันแก่ผมู้ สี ่วนเกีย& วข้อง และสังคม ให้มนใจได้
ั&
ว่ า
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาทีม& คี ณ
ุ ภาพได้
รายงานการประเมิน ตนเองฉบับนี@ เป็ น เอกสารที&บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ได้ดําเนินการจัดทําขึ@น เพื&อใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน พ.ศ.2553 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

(ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
(วันที& 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
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บทสรุปผู้บริหาร
1. ข้อมูลทัวไป
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาํ หนดมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็ น 3 ด้านคือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านมาตรฐาน
การบริหารการจัดการอุดมศึกษา และด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ ซึง& สถาบัน และวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการได้ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เห็นได้จากการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย รวมทัง@ ระบบบริหารจัดการทีส& อดคล้องกัน เพือ& ให้การดําเนินงานในทุกๆ ด้านได้มาตรฐาน
วิทยาลัย ได้ต ระหนัก ถึงความสํา คัญของการจัด การศึก ษาที&ได้ม าตรฐาน จึงได้ดํา เนิ น การทัง@ การริเ ริ&ม
สร้างสรรค์ และปรับปรุงการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื&อง โดยในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปี การศึกษา 2553 ได้แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการของคณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย
ด้วยความร่วมมือเป็ นอย่างดี ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื&องจากปี ทผ&ี ่าน
มา โดยในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี@ได้นําเสนอผลการดําเนินงาน ในรอบปี ทผ&ี ่านมารวมถึงจุดแข็ง
จุ ด ที&ควรพัฒ นา ซึ&ง จะเป็ น ข้อสรุป ผลการดํา เนิ น การ ขณะเดีย วกัน ที&จ ะเป็ น ทิศทาง และแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน ของวิทยาลัยในปี ต่อไป เพื&อให้เกิดการวางระบบกลไก แผนงาน และ แนวทางแก้ไข เพื&อให้การ
ดําเนินการของวิทยาลัย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ที&
วิทยาลัยได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
2. ประเด็นที ต้องพัฒนาเป็ นกรณี เร่งด่วน
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทัง@ สายวิชาการและสายสนับสนุน ของวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการในด้านต่างๆ ได้แก่ การสอน การวิจยั การทํางานเป็ นทีม เป็ นต้น
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการทําวิจยั
2.3 การจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ@ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์เพือ& พัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา ในหลักสูตรทีต& รง
กับความต้องการของสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปจั จุบนั
3. ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2553 ตามองค์ประกอบคุณภาพโดยสรุป
ในปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี (3.35 จาก
5) ซึง& เมือ& พิจารณาแยกตามประเภทได้ผลดังนี@
3.1 เมือ& พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี@ (ตาม สกอ.) ในการประเมิน
ครัง@ นี@วทิ ยาลัยฯทําการประเมิน 7 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี@ พบว่ามีองค์ประกอบอยูใ่ นเกณฑ์ดี
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที& 2 (การผลิตบัณฑิต) องค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที& 3 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) องค์ประกอบที& 5 (การบริการทางวิชาการแก่สงั คม)
องค์ประกอบที& 7 (การบริหารและการจัดการ) และองค์ประกอบที& 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
ส่วนองค์ประกอบทีต& อ้ งปรับปรุง 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที& 4 (การวิจยั ) และองค์ประกอบที& 6 (การ
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม)
3.2 เมือ& พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่ามาตรฐานที& 1 (มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต) และมาตรฐานที& 3 (มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู)้ มีการดําเนินงานระดับดี
(ค่าเฉลีย& 4.00 และ 4.00 ตามลําดับ) โดยทีม& าตรฐานที& 2 ก (มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
3

อุดมศึกษา) และมาตรฐานที& 2 ข (มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) มีการดําเนินงาน
ระดับพอใช้(ค่าเฉลีย& 3.00 และ 3.34 ตามลําดับ)
3.3 เมื&อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (Balanced Scorecard) พบว่า
มุมมองด้านนักศึกษาและผูม้ สี ่วนได้เสีย และด้านบุคลากรการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม มีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี&ย 3.71 และ 4.04 ตามลําดับ) ด้านกระบวนการภายใน มีการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
(ค่า เฉลี&ย 3.11) ในขณะที&มุม มองด้า นการเงิน มีการดํา เนิ น งานอยู่ใ นระดับ ต้องปรับ ปรุงอย่า งเร่งด่ ว น
(ค่าเฉลีย& 0.26)
3.4 เมื&อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มีการดําเนินงานของมาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี (เฉลีย& รวม 3.56) โดยมีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับดีของด้านกายภาพ (4.00) ด้านวิชาการ (4.03) และมีการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ของด้านการ
บริ ห ารจั ด การ (3.00) ส่ ว นการดํ า เนิ น งานของมาตรฐานด้ า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ (เฉลีย& รวม 3.13) โดยมีการดําเนินงานอยู่ในระดับดีของด้านการผลิต
บัณฑิต (3.75) มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับพอใช้ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม (3.50) ส่วนด้าน
ทีต& อ้ งปรับปรุง คือ ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม (2.00) และด้านการวิจยั (2.42)
เมื&อพิจารณาในภาพรวมพบว่ า ป จั จัยนํ า เข้ามีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี&ย 3.11) โดยที&
สามารถจัดกระบวนการบริหารได้คุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี&ย 3.38) ทําให้ผลผลิตภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (คะแนนเฉลีย& 4.00)
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ส่วนที 1
ข้อมูลเบือ4 งต้น

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2553
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ส่วนที- 1
ข้อมูลเบือ1 งต้น
1.1 ประวัติความเป็ นมา
ประวัติความเป็ นมา วิ ทยาลัยการบริ หารและจัดการประวัติความเป็ นมาของการก่อตัง@ และ
พัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รบั การ
จัดตัง@ ตามประกาศ สถาบันฯ เรื&องการแบ่งหน่ วยงานภายในของส่วนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที& 6) พ.ศ. 2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาหน้า 69 เล่ม
ที& 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื&อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ตามประกาศสถาบัน เรื&อง การจัดตัง@ ส่วนงานในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที& 2)พ.ศ. 2552 โดยให้มหี น้าทีใ& นการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการวิช าการทางด้านบริหารธุ ร กิจและวิทยาการจัด การรวมทัง@ การทํานุ บํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม
ในป จั จุ บ ัน วิท ยาลัย การบริห ารและจัด การ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื&องทัง@ ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจยั ทําให้บณ
ั ฑิตทีจ& บ
การศึกษาเป็ นที&รู้จกั และได้รบั การยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเป็ นอย่างดี สาขาวิชาได้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจยั ในด้านการบริหารและจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เพื&อสามารถผลิตนัก
บริหารทัง@ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทีม& คี ณ
ุ ภาพ ในปจั จุบนั มีคณาจารย์จํานวน 21 คน
และบุคลากรทีส& นับสนุนงานด้านวิชาการจํานวน 6 คน เพือ& ดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พทุ ธศักราช 2553 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทัง@ สิน@ 555 คน
ปริญญาโท 250 คน และปริญญาเอก 0 คน
1.2 ปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์และแนวนโยบาย ของวิ ทยาลัยการบริ หารและ
จัดการ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
กําหนดวิสยั ทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแนวนโยบาย เพือ& ใช้ในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี@
ปรัชญา
การศึกษาวิจยั บริการวิชาการและส่งเสริม พัฒนาสังคมไทยด้านการบริหารและจัดการ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ& เป็ นรากฐานทีม& นคงของระบบเศรษฐกิ
ั&
จ
ปณิ ธาน
มุง่ มันผลิ
& ตอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ& ความเป็ นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง@ สร้างจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิ สยั ทัศน์
เป็ นผูน้ ําด้านการบริหารและจัดการด้วยเทคโนโลยีในระดับสากล
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วัตถุประสงค์
1. เพือ& ตอบสนองนโยบายของสถาบันในการเป็ นองค์การทางด้านงานวิจยั ในระดับปริญญาตรีและ
ศึกษาบัณฑิต
2. เพือ& จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการบริหารและจัดการ
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการสร้างหลักสูตรควบ ปริญญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาโทควบปริญญาเอก
4. เพื&อ จัด การเรีย นการสอนหมวดวิ ช าศึก ษาทัว& ไประดั บ ปริ ญ ญาตรีด้ า นการบริห ารและ
เศรษฐศาสตร์ให้กบั ทุกหลักสูตรภายในสถาบันฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. เพือ& ให้บริการทางวิชาการและฝึ กอบรมสําหรับบุคลากรของสถาบันฯ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ทางด้านการบริหารและจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง@ สาขาทีเ& กีย& วข้องใน
ระดับต่าง ๆ
6. เพื&อตอบสนองกับหน่ วยงานหรือบุคลากรโดยทัวไปที
&
อ& ยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถาบันฯ ในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารและจัดการ
7. เพื&อส่งเสริมและทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการบริหารและจัดการร่วมกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน&
เพือ& เพิม& คุณค่าให้กบั สังคมอย่างยังยื
& น
8. เพื&อนํางานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทําให้เกิดประโยชน์ทางการ บริหารและ
จัดการรวมถึงการปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UMI) ของสถาบันฯ ให้เป็ นประโยชน์ กบั
นักศึกษาในการฝึ กงานและปฏิบตั งิ านจริงเพื&อให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทีเ& ป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
นโยบายหลักในการบริ หารงานของวิ ทยาลัยการบริ หารและจัดการ
1. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ การดําเนินงาน รวมถึงอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย
2. มีการกําหนดเป้าหมายทีช& ดั เจนในการผลิตบัณฑิตทัง@ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีเ& น้น
การบริหารและจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีการสร้างระบบการบริห ารและจัดการที&เน้ นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับบุคลากรทุกฝา่ ย
4. มีการจัดโครงสร้างองค์การในแนวราบหรือแบบยืดหยุ่น เพื&อให้การบริหารและจัดการมีความ
คล่องตัวโดยเน้นการให้บริการทีม& คี ณ
ุ ภาพสําหรับผูร้ บั บริการ
5. มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารและจัดการในการเก็บ
ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและนํ าข้อมูลเชิงประจักษ์เพื&อใช้ในการบริหารและ
จัดการ
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6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ& การบริหาร/การตัดสินใจ โดยจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
7. มีระบบการพัฒนาบุคลากรทัง@ ฝา่ ยวิชาการและฝา่ ยสนับสนุ นอย่างเป็ นรูปธรรม และส่งเสริมให้ม ี
การแลกเปลีย& นความรูซ้ ง&ึ กันและกัน เพือ& พัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การให้การเรียนรู้
8. มี ก ารจั ด หาแหล่ ง ทุ น ทั ง@ ภายในและภายนอกสถาบั น รวมถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี& ย วกั บ
สถาบันการศึกษาทีม& กี ารเปิ ดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
9. มีการสร้า งแรงจูงใจ สนับ สนุ นและรักษาบุ คลากรที&ดี มีคุณภาพและศักยภาพ มีกระบวนการ
บริหารงานบุคคลทีโ& ปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาระบบและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
บุคคล
10. มีระบบการประเมินผลทีเ& น้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
11. มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงในด้านการบริหารและจัดการ เพือ& ให้มกี ารแก้ไขและพัฒนาให้
ดีขน@ึ อย่างสมํ&าเสมอ
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน
1. มีการวางแผน ดําเนินงานและการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื&อง
2. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตัง@ แต่ระดับหลักสูตร สาขาวิชาและวิทยาลัย
3. มีการจัดทําตัวบ่งชี@และดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบรวมถึงการพัฒนาการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ดขี น@ึ ในแต่ละปี
4. มีการอบรม สัมมนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั บุคลากรและนักศึกษา
ของวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกในการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพอย่างเป็ นระบบ
6. มีการจัดการเรียนการสอนทัง@ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในด้านการบริหารและจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้น 3 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและ
บริการ
7. มีการจัดทําหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็ นหลัก โดยมีความร่วมมือใน
การร่างหลักสูตรทัง@ จากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ
8. มีการจัดทําหลักสูตรให้เป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานของสํานักงานอุด มศึกษา โดยเน้ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็ นหลัก
9. มีการสนับสนุ นให้อาจารย์ผลิตสื&อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมทัง@ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามี
การทบทวนเนื@อหาจากสือ& โสตทัศนศึกษาทีบ& นั ทึกไว้ใน software และสือ& อิเล็กทรอนิกส์ internet
10. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาทีม& คี วามรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื&อให้ได้
นักศึกษาทีม& คี ณ
ุ ภาพและความต้องการทีจ& ะเรียนในสาขาวิชานัน@ จริงๆ
11. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ& น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนทีเ& น้น
ภาคปฏิบตั แิ ละทฤษฏีทก&ี อ่ ให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นหลัก
12. มีระบบการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทีท& นั สมัยและต่อเนื&อง รวมทัง@ นําผลการประเมิน
มาเพือ& ปรับปรุงและพัฒนาให้มกี ารจัดเรียนการสอนดีขน@ึ
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นโยบายด้านการวิ จยั
1. มีการสร้างงานวิจยั ทีเ& กีย& วกับการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื&อง
2. มีการสนับสนุ นให้บุคลากรทางสายวิชาการและสายสนับสนุ น ในการเป็ นนักวิจยั ทางด้านการ
บริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีการสร้างระบบพีเ& ลี@ยงในด้านงานวิจยั โดยให้ผทู้ &มี คี วามเชี&ยวชาญด้านการวิจยั จัดฝึ กอบรม
ให้กบั บุคลากรทางสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มคี วามรูใ้ นการทําวิจยั และส่งเสริมให้มกี ารขอ
ตําแหน่งวิชาการมากขึน@
4. มีการส่งเสริมให้ผลิตงานวิจยั ในหลักสูตรของวิทยาลัยเพื&อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิต
งานวิจยั ทีเ& ป็ นประโยชน์และสามารถนํากลับไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและบริการได้
5. มีความร่ว มมือกับ หน่ ว ยงานภายนอกทัง@ ภาครัฐและเอกชนในการผลิต งานวิจ ัยทางด้า นการ
ั หาเศรษฐกิ จ สัง คม
บริ ห ารและจั ด การวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื& อ ช่ ว ยแก้ ไ ขป ญ
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ& แวดล้อมและพัฒนาผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ
6. มีก ารเสริม สร้า งเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ กับ องค์ ก รภายนอก ทัง@ ในระดับ ประเทศและระดับ
นานาชาติ ในการนํ าเสนองานวิจยั ทางการบริหารและจัดการด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กบั ภาครัฐและภาคเอกชน
7. ยกระดับงานวิจยั จากหิง@ สู่หา้ ง โดยนํางานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทําให้เกิด
ประโยชน์ทางการบริหารและจัดการ โดยมีการจัดตัง@ ศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจ SME หรือบริษทั จําลอง
ของวิทยาลัย งานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันทีม& อี ยู่เป็ นจํานวนมากนัน@
ทางวิทยาลัยจะนํามาพัฒนาและสร้างประโยชน์หรือเพิม& มูลค่าให้กบั งานวิจยั
นโยบายด้านการบริ การวิ ชาการ
1. มีการจัดทําแผนงานทีช& ดั เจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนทีต& อ้ งการบริการวิชาการ
ั หาในประเด็น ทางวิช าการที&ม ี
2. มีก ารสร้า งขีด ความสามารถในการนํ า ผลงานวิจ ัย ไปแก้ป ญ
ผลกระทบต่อสังคม
3. มีการจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็ นโครงการระยะสัน@
ระยะปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึ กอบรมแบบวิธใี หม่ๆ เพื&อให้มคี วามหลากหลาย
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็ น หลัก เช่น การฝึ กอบรมผ่า นเว็บ
(Web-Based Training : WBT
4. มีกจิ กรรมในการฝึกอบรม ความรูท้ างด้านงานวิชาการในด้านการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอย่างสมํ&าเสมอ
5. มีแ ผนปฏิบ ัติการในการเสริม สร้า งความรู้ ทางด้า นวิช าการให้กบั สังคมชุม ชุน รอบๆ รวมถึง
หน่วยงานอืน& ๆทีเ& กีย& วข้องโดยตรงกับสาขาวิชาทีว& ทิ ยาลัยมีความรู้ ความเชีย& วชาญเป็ นหลัก
6. มีการสนับสนุ นให้คณาจารย์ไปเป็ นที&ปรึกษา บริการวิชาการให้กบั ผู้ประกอบการเพื&อเพิม& พูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กบั คณาจารย์
7. มีระบบ วิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการทีช& ดั เจน
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8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สงั คม เพื&อนําผลการประเมินไปปรับปรุงและนํ ามาใช้
วางแผนในการบริการวิชาการในครัง@ ต่อไป
นโยบายด้านการทะนุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม
1. มีการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน& อันดีงาม
2. มีการสร้างจิตสํานึกให้นกั ศึกษาและบุคลากรในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีส นั บ สนุ น กิจ กรรมนั ก ศึก ษาให้เ กิด การเรีย นรู้ร่ ว มกัน ระดับ ชุ ม ชน เพื&อ สื&อ สารศิล ปะและ
วัฒนธรรม
4. มีโครงการ/กิจกรรมอนุรกั ษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่มรดก ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงานของไทยและ
ท้องถิน&
5. มีการสนับสนุ นและส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาทีม& คี วามสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื&อง
6. มีก ารสนั บ สนุ น การรับ นั ก ศึก ษาที&ม ีค วามสามารถพิเ ศษ หรือ ได้ร ับ รางวัล ทัง@ ในระดับ ชาติ/
นานาชาติ
7. มีการส่งเสริมสุขภาพทางกาย โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่
คุณงามความดีของนักศึกษาเพือ& เป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาทําความดี
แผนงานเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
 แผนงานผลิตนักบริหารทีม& ภี มู ปิ ญั ญาเชีย& วชาญในสาขา
 โครงการหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
 หลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจเกษตร
 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการจัดการ
 โครงการหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 หลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 หลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
 โครงการหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
 หลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
• แผนงานสร้างจิตสํานึกความเป็ นอารยะ / รับผิดชอบต่อสังคม
 โครงการพืส& อนน้อง
 โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ& สังคม”บริหารร่วมใจ ปนั นํ@าใจให้น้อง”
 โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นกั ศึกษา
 โครงการอบรมการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ& แวดล้อม
• แผนงานสนับสนุนงานวิจยั / การแต่งตํารา / การเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ
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 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
 โครงการจัดอบรมผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
 โครงการส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนทํางาน
1.3 โครงสร้าง แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ แผนภูมิการบริ หารงาน
คณาจารย์
คณาจารย์ วิท ยาลัย การบริห ารและจัด การ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ในปี งบประมาณ 2553 ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร. จิระเสกข์
2. รศ. อมรศรี
3. อ. ทัศไนย
4. ผศ. ดร.อุรสา
5. รศ. ดร. วิรชั
6. ผศ. สุภาวดี
7. ผศ. ดร.โอปอล์
8. ผศ. นันทิยา
9. อ. ปรเมศร์
10. อ. วอนชนก
11. ผศ. ขนิษฐา
12. รศ. ดร.วรนารถ
13. รศ. กตัญmู
14. ผศ. ศราวณี
15. ผศ.ดร. ณัฐวุฒ ิ
16. รศ.ดร.กุลกัญญา
17. รศ. ดร.อํานวย
18. รศ. รังสรรค์
19. ผศ. อภิสทิ ธิ n
20. รศ. ศิรจิ รรยา
21. อ. ศุจพิ งศ์

ตรีเมธสุนทร
ตันพิพฒ
ั น์
ปราณี
บัวตะมะ
กระแสร์ฉตั ร์
ปตั ทวีคงคา
สุวรรณเมฆ
กฤษณามระ
อัศวเรืองพิภพ
ไชยสุนทร
อุนะรัตน์
แสงมณี
หิรญ
ั ญสมบูรณ์
พึง& ผูน้ ํา
โรจน์นริ ตุ ติกลุ
ณ ป้อมเพ็ชร์
แสงโนรี
โนชัย
แก้วฉา
เครือวิรยิ ะพันธ์
ฉัตราคม
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เจ้าหน้ าที ฝ่ ายสนับสนุน
เจ้าหน้าทีส& นับสนุน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในปี งบประมาณ 2553 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางศรีสนุ นั ท์
นางสาวพาขวัญ
นางสาวสุมณฑา
นางสาวมุจลินท์
นายศุภกิจ
นายสมศักดิ n

สุขถาวร
ชูอาํ ไพ
อ่วมกลัด
ม่วงยาน
คงบุญ
เกตุนที

เจ้าหน้าทีบ& ริหารงานทัวไป
&
เจ้าหน้าทีบ& ริหารงานทัวไป
&
เจ้าหน้าทีบ& ริหารงานทัวไป
&
เจ้าหน้าทีบ& ริหารงานทัวไป
&
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีป& ฏิบตั กิ ารธุรการ

3.2 โครงสร้างวิ ทยาลัย
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ แบ่งโครงสร้างการดําเนินงาน ออกเป็ นฝา่ ยต่าง ๆ ดังต่อไปนี@

ผังการจัดองค์กรวิ ทยาลัยการบริ หารและจัดการ

คณบดี
รองคณบดี

รองคณบดี

ประธานสาขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ เกษตร

ประธาน
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ประธานหลักสูตร
บริหาร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
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ประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
เกษตร

ประธาน
หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
จัดการ

ประธานหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ผู้ดาํ รงตําแหน่ งในผังองค์กร
3.2.1 คณบดี
3.2.2 รองคณบดี
3.2.3 รองคณบดี
3.2.4 ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3.2.5 ประธานสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3.2.6 ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3.2.7 ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
3.2.8 ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
3.2.9 ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร
3.2.10 ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
3.2.11 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
ร.ศ.อมรศรี
ตันพิพฒ
ั น์
อาจารย์ทศั ไนย ปราณี
ผศ.อภิสทิ ธิ n
แก้วฉา
รศ.ดร.อํานวย แสงโนรี
รศ.อมรศรี
ตันพิพฒ
ั น์
ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ โรจน์นิรตุ ติกลุ
อาจารย์ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ผศ.นันทิยา
กฤษณามระ
รศ.ดร.วรนารถ แสงมณี

1.6 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา จําแนกตามประเภทหลักสูตร มีดงั ต่อไปนี:
ประเภทนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
256
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
308
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
104
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและ
63
อุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
158
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
0
รวมทัง: สิ: น
889
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา (หลักสูตรปกติ )
ชัน: ปี ที
จํานวนนักศึกษา (คน)
1
145
2
134
3
141
4
144
รวมทัง@ สิน@
564
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาระดับ ปริ ญญาโท
หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร)
(บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
(บธ.ม การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
รวมทัง@ สิน@

จํานวนนักศึกษา (คน)
104
63
158
325

(ข้อมูล ณ วันที& 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553)
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิต ทีส& าํ เร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในปี การศึกษา 2552 มี
จํานวนทัง@ สิน@ 200 คน โดยแบ่งเป็ น
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
63
คน
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บญ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
76
คน
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
35
คน
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
15
คน
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 45
คน
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
0
คน
1.7 จํานวนหลักสูตรทัง: หมด
จํานวนหลักสูตร
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จดั การ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ดังนี@
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
1.8 งบประมาณ
รายงานด้านการเงินและงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2553
ของวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึง& บริหารงานเพื&อจัดการเรียน
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การสอน การวิจยั บริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ สามารถสรุปได้ดงั นี@
1.8.1 งบประมาณแผ่นดิ น
ในปี งบประมาณ 2553 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 432,143.00 บาท ลดลงร้อยละ 0 จาก
ปี งบประมาณ 2552 ซึง& เคยได้รบั ถึงจํานวน 0 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0 และได้มกี ารจัดสรรงบประมาณ
โดยจําแนกตามหมวดรายจ่าย ได้ดงั ตารางต่อไปนี@
ตารางแสดง เงิ นงบประมาณแผ่นดิ น ประจําปี งบประมาณ 2553
จําแนกตามหมวดรายจ่ายเปรียบเที ยบกับปี งบประมาณ 2552
งบประมาณที ได้รบั จัดสรร งบประมาณที ได้รบั จัดสรร
หมวดรายจ่าย
ปี งบประมาณ 2552 (บาท) ปี งบประมาณ 2553 (บาท)
0
งบดําเนิ นการ
วัสดุ
0
432,143.00
งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์
0
00.00
0
432,143.00
รวม

เพิ ม +/ ลด –
ร้อยละ

1.8.2 เงิ นรายได้
ในปี งบประมาณ 2553 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้รบั จัดสรรเงินรายได้ จํานวน 6,662,800.00 บาท จําแนกได้ดงั นี@
ตารางแสดงงบประมาณ เงิ นรายได้ ประจําปี งบประมาณ 2553 จําแนกตาม หมวดรายจ่าย
งบประมาณที ได้รบั จัดสรร งบประมาณที ได้รบั จัดสรร เพิ ม +/ ลด –
หมวดรายจ่าย
ปี งบประมาณ 2552 (บาท) ปี งบประมาณ 2553(บาท)
ร้อยละ
0.00
3,264,720.00
งบดําเนิ นการ
ค่าตอบแทน
0.00 1,505,900.00
ค่าใช้สอย
0.00 952,100.00
วัสดุ
0.00 536,720.00
งานวิจยั
0.00 270,000.00
0.00
480,000.00
งบเงิ นอุดหนุน
0.00
615,000.00
งบรายจ่ายอืน
0.00
376,480.00
งบบุคลากร
1,926,600.00
งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์
0.00
1,926,600.00
รวม

0.00
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6,662,800.00

1.9 อาคารสถานที อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
• ตึกสํานักบริ การคอมพิ วเตอร์
- ชัน@ 1 เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์ มีทงั @ หมด 2 ห้อง สามารถรองรับนักศึกษา 55 ทีน& งั & 1
ห้อง และ 30 ทีน& งั & 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ LCD และ เครือ& งเสียง ไว้ให้บริการ
- ชัน@ 3 เป็ นสํานักงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และห้องประชุม จํานวน 1 ห้อง พร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ชัน@ 4 เป็ นห้องเรียน มีทงั @ หมด 8 ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาห้องละ 40 ทีน& ัง& พร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ LCD เครือ& งฉายสัญญาณภาพ 3 มิติ และเครือ& งเสียง และห้องประชุม จํานวน 1 ห้อง พร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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ส่วนที& 2
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชีใ@ นแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2553
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ผลการดําเนิ นงานแยกตามรายองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน
วิ ทยาลัยการบริ หารและจัดการ สจล. ประจําปี การศึกษา 2553
ตัวบ่งชี:ที 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน (ปี งบประมาณ)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทส&ี อดคล้องกับนโยบายของส่วนงานวิชาการ และสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส่วนงานวิชาการ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ โดยเป็ น
แผนทีเ& ชื&อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที& 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที& 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานวิชาการไปสูท่ กุ หน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บ่งชีข@ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจํา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี@ เพือ& วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข@ องแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง@ และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารส่วนงานวิชาการเพือ& พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข@ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง@ และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ เพือ& พิจารณา
8. มีการนํ าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

1.1

เป้ าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน 4 คะแนน

เกณฑ์

การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ข้อ 1

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทส&ี อดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ รวมกัน
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ
บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA1.1-1001ie
QA1.1-1002ie
QA1.1-1003ie
QA1.1-1004ie
QA1.1005ie

QA1.11001agri
QA1.11002agri
QA1.1-1002-2agri
QA1.1-1001-3agri
QA1.1-1001-4agri
QA1.1-1002-3agri
QA1.1-1002agri
QA1.1-1003-2agri
QA1.1-1004-2agri
QA1.1-2001ie
QA1.1-2003ie
QA1.1-2004ie
QA1.1-2005ie
QA1.1-2002agri

ข้อ 2

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสูท่ กุ หน่วยงานภายใน
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ รวมกัน

ข้อ 3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ครบ 4 พันธกิจ QA1.1-2003ie
QA1.1-1002agri
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ รวมกัน
มีตวั บ่งชีข@ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจํา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ QA1.1-2002ie
ละตัวบ่งชี@ เพือ& วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
QA1.-5002ie
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข@ องแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี อย่าง QA1.1-6001ie
น้อยปี ละ 2 ครัง@ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพือ& พิจารณา
QA1.1-6002ie

ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6

ข้อ 7

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข@ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 QA1.1-6001ie
ครัง@ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบันเพือ& พิจารณา

ข้อ 8
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA1.1-1001ie
QA1.1-1002ie
QA1.1-1003ie

ชือเอกสารอ้างอิ ง
แผนกลยุทธ์ พ.ศ 2550 - 2559 ของสถาบันฯ
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ วันที& 26 มิ.ย. 52
และ 14 ต.ค. 52
รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ครัง@ ที& 1/53
วันพุธที& 20 ม.ค. 53
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

QA1.1-1004ie
QA1.1005ie
QA1.11001agri
QA1.11002agri
QA1.1-1002-2agri
QA1.1-1001-3agri
QA1.1-1001-4agri
QA1.1-1002-3agri
QA1.1-1002agri
QA1.1-1003-2agri
QA1.1-1004-2agri

QA1.1-2001ie
QA1.1-2002ie

QA1.1-2003ie
QA1.1-2004ie
QA1.1-2005ie
QA1.1-2002agri
QA1.-5002ie
QA1.1-6001ie
QA1.1-6002ie

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ คณะ
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
คํารับรองการปฏิบตั งิ าน ประจําปี งบประมาณ 53
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 53-59 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
แผนภูมแิ สดงความเชือ& มโยงและความสอดคล้องแผนกลยุทธ์
ของสถาบันและแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ 53
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์
ส่งแผนกลยุทธ์ 10 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขอความคิดเห็นจากบุคลากรในการร่างแผนกลยุทธ์ 10 ปี
วาระการประชุมครัง@ ที& 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประชุมผูบ้ ริหารเรือ& งแผนกลยุทธ์ของคณะ
ประชุมผูบ้ ริหารคณะเทคโนฯการเกษตร เพือ& ทบทวนนโยบาย
และวางแผนทิศทางการบริหารของคณะ
แต่งตัง@ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะ เทคโนฯ
การเกษตร
บันทึกแจ้งมติสภาสถาบันฯ เรือ& งขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์
สถาบันฯ พ.ศ. 50-59
มติทป&ี ระชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ เรือ& ง การ
พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายตัวชีว@ ดั และมีสว่ นร่วมในการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ าร ปี งบประมาณ 53
เอกสารแผนปฏิบตั กิ าร ปี งบประมาณ 53
เอกสารการรายงานผลการปฏิบตั กิ าร ปี งบประมาณ 53
เอกสารการรายงานผลการปฏิบตั กิ าร ทุกเดือนปี งบประมาณ
53
หนังสือขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นแผนกลยุทธ์
10 ปี
การรายงานผลการปฏิบตั กิ าร ประจําปี งบประมาณ 53 รอบ 12
เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการ ครัง@ ที& 9/53
เรือ& ง รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรอง รอบ 12 เดือน
การรายงานผลการปฏิบตั กิ าร ประจําปี งบประมาณ 53 รอบ 12
เดือน

ตัวบ่งชี: สมศ.ที 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลลัพธ์
คําอธิ บาย : สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั
เพื&อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริหารวิชาการแก่สงั คมและการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตัง@
สถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นํ าไปสู่การกําหนดเป้าหมายและแผนการ
20

ปฏิบตั งิ าน รวมทัง@ แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งทีจ& ะสร้างองค์ความรูใ้ ห้สอดคล้องตามอัตลักษณ์
และวัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี: สมศ.ที 16.1.1: ผลการบริ หารสถาบันให้เกิ ดอัตลักษณ์
เกฑณ์ การพิ จารณา :
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั งิ านทีส& อดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนรวมของผูเ้ รียนและบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก&ี าํ หนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกีย& วกับการปฏิบตั งิ านของสถาบันทีส& อดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต&าํ
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบทีเ& ป็ นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ได้รบั การยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นทีเ& กีย& วกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบตั ทิ ด&ี ใี นการขับเคลื&อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ
เป็ นต้น
เป้ าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน
สมศ.
บรรลุ / ไม่บรรลุ
16
เป้ าหมาย
ผลการดําเนิ นงาน.......................... ข้อ .....................คะแนน
หมายเลข
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
เอกสารอ้างอิ ง
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ.ที 16.22.1:
วิ ธีการคํานวณ

ผลการพัฒนาบัณฑิ ตตามอัตลักษณ์

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ& ด้จากการประเมินบัณฑิตทีม& คี ณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตทีไ& ด้รบั การประเมินทัง@ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คา่ เฉลีย& ของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผูส้ าํ เร็จการศึกษาทัง@ ในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ มูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี@
1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทัง@ แผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบตั งิ าน
ประจําปี ของสถาบันทีไ& ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆทีไ& ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ทไ&ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึง& แสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานทีส& อดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบัน
สมศ.
16

เป้ าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน.......................... ข้อ .....................คะแนน

เกณฑ์

การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ.ที 17
:
ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของส่วนงานวิ ชาการ
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ผลลัพธ์
คําอธิ บาย : พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย& วชาญเฉพาะของส่วนงานวิชาการ
ทีส& ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของส่วนงานวิชาการ ซึง& เป็ นผลลัพธ์จากการดําเนินงานของ ส่วนงานวิชาการ นัน@
ประเด็นการพิ จารณา :
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านทีส& อดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย& วชาญเฉพาะของ
ส่วนงานวิชาการ โดยได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
2. มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนและบุคลกรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก&ี าํ หนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเ& กีย& วกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชีย& วชาญเฉพาะของส่วนงานวิชาการ ไม่ต&าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย& วชาญเฉพาะของส่วนงานวิชาการและเกิดผล
กระทบทีเ& กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย& วชาญเฉพาะทีก& าํ หนด และได้รบั การยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
ปฏิบตั ไิ ด้
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. เอกสารหลักฐานทีแ& สดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นส่วนงานวิชาการ
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านประจําปี รวมทัง@ แผนพัฒนาคุณภาพทีส& อดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น
หรือจุดเด่นของส่วนงานวิชาการทีไ& ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ทไ&ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ซึ&ง
แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของ
ส่ว นงานวิชาการทีก& ําหนด หรือผลการดํา เนิ นงานและผลสําเร็จของการดํา เนิ น งานที&เ กิด ขึ@น จนถือเป็ น
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันทีไ& ด้รบั การยอมรับ
4. เอกสารหลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบตั ทิ ด&ี ี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
หมายเหตุ ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชีน@ @ีหรือไม่กไ็ ด้ หากจะประเมินต้องเป็ นเอกลักษณ์ของคณะ โดย
ความเห็นชอบของสถาบัน
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สมศ.
17

เป้ าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน.......................... ข้อ .....................คะแนน

เกณฑ์

การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง

24

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 2.1 :
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร (คํารับรองตัวชี:วดั ที 9)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิ ด หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิท&กี ําหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก&ี าํ หนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ@ ลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือ
สาขาวิชา เพื&อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีทห&ี ลักสูตรใดยังไม่มปี ระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีก@ ลางทีก& าํ หนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รบั การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพทีเ& กีย& วข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที&ยงั ไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกอ่ นปี การศึกษา 2555ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกี ารดําเนินการได้ครบถ้วนทัง@ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจ& ดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาทีก& ําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรทีด& ําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ@ นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท@ ก&ี าํ หนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกี ารดําเนินการได้ครบถ้วนทัง@ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจ& ดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที&
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชีใ@ นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชีแ@ ละทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ มเติ มเฉพาะกลุ่ม :
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ& กีย& วข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทัง@ หมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ& น้นการวิจยั ทีเ& ปิ ดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง@ หมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ& น้นการวิจยั ทีเ& ปิ ดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาทีศ& กึ ษาอยูใ่ นหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทัง@ หมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม
ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรทีม& นี ักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาทีท& าํ การประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทัง@ หมดให้นับหลักสูตรทีไ& ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้เปิ ดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรทีง& ดรับนักศึกษา แต่ไม่นบั รวมหลักสูตรทีส& ภาสถาบันอนุมตั ใิ ห้ปิดดําเนินการแล้ว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษานัน@ ๆ และนับ
ทัง@ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทัง@ ในทีต& งั @ และนอกทีต& งั @
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3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร& บั ผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิ ดหลักสูตร และคณะกรรมการทีร& บั ผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็ นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรทีส& ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ซึง& อาจเป็ นชุดเดียวกันทัง@ หมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ครบ 5 ข้อ ตาม
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
เกณฑ์ทวไป
ั & และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม& เติม
เฉพาะกลุ่ม
2.1

เป้ าหมาย 4-5 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........8........... ข้อ .......4..............คะแนน

เกณฑ์

การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ข้อ 1 มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ทิ &ี
กําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด

ข้อ 2 มีขนั @ ตอนการดําเนินการปิดหลักสูตรทีก& าํ หนดโดยสถาบัน
ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข้อ 4 ทุกหลักสูตรมีประธานหลักสูตร และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทีม& หี น้าที&
ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุง หรือพัฒนา
หลักสูตร ตามผลการประเมินทีไ& ด้จาก ข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี@ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบตัวบ่งชีแ@ ละทุกหลักสูตร

ข้อ 6 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร วิทยาลัย
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสาร
QA2.1-1001
QA2.1-1002
QA2.1-1003
QA2.1-1004
QA2.1-1005
QA2.1-1006
QA2.1-5001
QA2.1-6001
QA2.1-2001
QA2.1-3001
QA2.1-3002
QA2.1-3003
QA2.1-3004
QA2.1-3005
QA2.1-4001
QA2.1-4002
QA2.1-3001
QA2.1-5001
QA2.1-5002
QA2.1-5003
QA2.1-3001
QA2.1-6001

ได้จดั การประชุมเพือ& หาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญ ผูท้ รงคุณวุฒทิ &ี
เกีย& วข้องกับหลักสูตร มาร่วมหารือให้คาํ แนะนําตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร

QA2.1-6002
QA2.1-6003

ข้อ 7 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ก ) ทีเ& น้นการวิจยั จํานวน 1
หลักสูตร จากทัง@ หมด 5 หลักสูตรคิดเป็ นจํานวนหลักสูตรร้อยละ 20 ของจํานวน
หลักสูตรทัง@ หมด
ร้อยละคิดได้จาก 1/5 * 100 = 20
ข้อ 8 มีจาํ นวนนักศึกษาทีศ& กึ ษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ก ที&
เน้นการวิจยั จํานวน 158 คน จากจํานวนนักศึกษาทัง@ หมด 889 คน (ปี การศึกษา
2553) คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 158/889 * 100 = 17.77 ของนักศึกษาทัง@ หมด

QA2.1-3001
QA2.1-7001

QA2.1-8001

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
QA2.1-1001 -เอกสารขัน@ ตอนการดําเนินงานหลักสูตร
QA2.1-1002 -แบบโครงการหลักสูตรใหม่
วิทยาลัยฯ
QA2.1-1003 -เอกสารขัน@ ตอนการดําเนินงานหลักสูตรใหม่และปรับปรุง พร้อม
วิทยาลัยฯ
คําอธิบาย
วิทยาลัยฯ
QA2.1-1004 รายงานการประชุมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครัง@ ที& 1 วันที& 21
ม.ค. 53 วาระที& 1 (เกีย& วกับการปรับปรุงหลักสูตร แบบไม่
กระทบกระเทือนโครงสร้าง ฉบับปี พ.ศ.2551)
วิทยาลัยฯ
& งตัง@ คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
QA2.1-1005 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
QA2.1-1006 คําสังแต่
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเกษตร และ สาขา
วิทยาลัยฯ
เทคโนโลยีการจัดการ และหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
QA2.1-2001 เอกสารขัน@ ตอนการปิ ดหลักสูตร
สถาบัน
QA2.1-3001 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการกลันกรองการจั
&
ดการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ
ระดับสาขาวิชา
QA2.1-3002 รายชือ& หลักสูตรทีเ& ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2548
วิทยาลัยฯ
และ TQF
QA2.1-3003 รายงานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ ครัง@ ที& 3 วันที&
วิทยาลัยฯ
30 มิ.ย. 53 วาระที& 1 และ 4 วันที& 7 ก.ค. 53 วาระที& 1 และ 3
QA2.1-3004 รายงานการประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร ครัง@ ที& 2 วันที& 16
วิทยาลัยฯ
มิ.ย. 53 วาระที& 1
QA2.1-3005 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งชีท@ &ี
วิทยาลัยฯ
กําหนดของแต่ละหลักสูตร
QA2.1-4001 คําสังแต่
& งตัง@ ประธานหลักสูตร
วิทยาลัยฯ
QA2.1-4002 รายชือ& หลักสูตรทีไ& ด้ดาํ เนินการปรับปรุงแล้ว
วิทยาลัยฯ
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QA2.1-5001
QA2.1-5002

QA2.1-5003
QA2.1-6001

QA2.1-6002
QA2.1-6003
QA2.1-7001
QA2.1-8001

คําสังเรื
& อ& งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี(บธ.บ)
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรทีป& ระกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทีม& าจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ทีเ& กีย& วข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
รายชือ& ผูท้ รงคุณวุฒผิ พู้ จิ ารณาหลักสูตร
หนังสือแต่งตัง@ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และรายงานการ
ประชุมหารือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกเพือ& ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ& น้นการวิจยั
จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ปี การศึกษา 2553
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วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
ส่วนแผนงาน

ตัวบ่งชี:ที 2.2
: อาจารย์ประจําที มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก (คํารับรองตัวชี:วดั ที 1.2.1.21)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ปจั จัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิ น : ส่วนงานวิชาการสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี@
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิม& ขึน@ ของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก เปรียบเทียบกับปี ทผ&ี ่านมา
เป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน@ ไป
หรือ
2) ค่าการเพิม& ขึ@นของร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี ่านมา ที&
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึน@ ไป
สูตรการคํานวณ :
1.
คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& วี ุฒปิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทีม& วี ุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจํา
=
x 100
ทีม& คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทัง@ หมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค& าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& วี ุฒปิ ริญญาเอก
คะแนนทีไ& ด้
=
X 5
ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําทีม& คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญา
เอกทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
หรือ
1. ค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี ่านมา = ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกในปี ทป&ี ระเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ุณวุฒ ิ
ปริญญาเอกในปี กอ่ นหน้าปี ทป&ี ระเมิน
2. แปลงค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี ่านมา ที&
คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิม& ขึน@ ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ณ
ุ วุฒ ิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี า่ นมา
คะแนนทีไ& ด้
=
X 5
ค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ณ
ุ วุฒ ิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี า่ นมาทีก& าํ หนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ :
1. คุณวุฒปิ ริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒทิ ไ&ี ด้รบั หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒ ิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีทม&ี กี ารปรับวุฒกิ ารศึกษาให้มหี ลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานัน@ ทัง@ นี@ อาจใช้คณ
ุ วุฒอิ &นื แทนคุณวุฒปิ ริญญาเอกได้สาํ หรับกรณีทบ&ี างสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒอิ &นื
ทีเ& หมาะสมกว่า ทัง@ นี@ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทัง@ ทีป& ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ&งก็ได้ ไม่จําเป็ นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
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2.2
ข้อ 1

เป้ าหมาย ..............................5.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน......................3.18.....................คะแนน
การดําเนิ นงาน
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ = 8/21 *100 = 38.10
คิดเป็ นคะแนนได้เท่ากับ 38.10/60 * 5 เท่ากับ 3.18 คะแนน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.1-1001

ชือเอกสารอ้างอิ ง
รายชือ& อาจารย์ประจําทีม& วี ฒ
ุ ปิ ริญญาเอก
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA2.1-1001

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 2.3
: อาจารย์ประจําที ดํารงตําแหน่ งทางวิ ชาการ (คํารับรองตัวชี:วดั ที 1.2.1.22)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ปจั จัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิ น : ส่วนงานวิชาการสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี@
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม& คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิม& ขึน@ ของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ทีม& คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก เปรียบเทียบกับปี ทผ&ี ่านมา
เป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ทีก& าํ หนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน@ ไป หรือ
2) ค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& ํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน
เปรียบเทียบกับปี ทผ&ี า่ นมา ทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึน@ ไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทาง
ร้อยละของอาจารย์ประจํา
วิชาการ
=
x 100
ทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทัง@ หมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค& าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการ
คะแนนทีไ& ด้
=
X 5
ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
หรือ
1. ค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี า่ นมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการในปี ทป&ี ระเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที&
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปี กอ่ นหน้าปี ทป&ี ระเมิน
2. แปลงค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& ํารงตําแหน่ งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี ่านมา
ทีค& าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิม& ขึน@ ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รง
ตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี า่ นมา
คะแนนทีไ& ด้
=
X 5
ค่าการเพิม& ขึน@ ของร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รง
ตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี ทผ&ี า่ นมาที&
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทัง@ ทีป& ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ&งก็ได้ ไม่จําเป็ นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
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2.3
ข้อ 1

เป้ าหมาย ..............................5.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน......................5.....................คะแนน
การดําเนิ นงาน
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 8/21 *100 =
38.10

บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA2.3-1.001

คิดเป็ นคะแนนได้เท่ากับ 38.10/30 * 100 = 5 คะแนน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.3-1.001

ชือเอกสารอ้างอิ ง
รายชือ& อาจารย์ประจําทีด& าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ปี 53
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 2.4
: ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทงั @ ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม& กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนทีก& าํ หนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด& ี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นนําความรูแ้ ละทักษะทีไ& ด้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตั งิ านทีเ& กีย& วข้อง
5. มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
เกษตร และ ครุศาสตร์ ผลการปฏิบตั งิ านคํารับรอง
7. มีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เอกสารการประชุม
หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที& 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพทีด& ี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อน&ื ๆ ทีเ& ชือ& มโยงให้เห็นการทํางานได้ดขี น@ึ
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
7 ข้อ
2.4

เป้ าหมาย 3-4 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน............5.......... ข้อ ........4.............คะแนน

เกณฑ์

การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ข้อ 1

- มีรายชือ& โครงการพัฒนาบุคลากร
- มี Training Roadmap สําหรับสายวิชาการ
- มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี งบประมาณ 2554

ข้อ 2

- ได้มกี ารประชุมของคณะกรรมการในการกําหนดภาระงาน และได้มมี ติ
คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ เรือ& งกําหนดภาระงานสายสนับสนุน
วิชาการ
มีการดําเนินงานเพือ& พัฒนาบุคลากรรายละเอียดโครงการกําหนด
- โครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสาร
QA2.4-1001
QA2.4-1002
QA2.4-1003
QA-2.4-2001

QA7.2-3001

ข้อ 3

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

- โครงการเพิม& พูนความรูด้ า้ นประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความ
เสีย& งตามแผนประจําปี งบ 54
- โครงการสัมมนาวิทยาลัยประจําปี
- มีสวัสดิการจากสถาบันฯ ให้กบั พนักงานสถาบันเงินงบประมาณและพนักงาน
สถาบันเงินรายได้ และได้ประเมินผลความพึงพอใจในการได้รบั บริการจาก
สวัสดิการของสถาบันฯ
- สถาบันมีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีการประกาศและเผยแพร่ผา่ นหน้าเวบไซด์ของสถาบัน
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.4-1001 รายชือ& โครงการพัฒนาบุคลากร
QA2.4-1002 Training Roadmap สําหรับสายวิชาการ
QA2.4-1003 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี งบประมาณ 2554
QA2.4-2001
QA2.4-2002
QA3.2-2001
QA7.2-3001
QA2.4-3001
QA2.4-3002
QA2.4-3003
QA2.4-5001
QA2.4-6001
QA2.4-6002

มติคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ เรือ& งกําหนดภาระงาน
สายสนับสนุนวิชาการ
โครงการสัมมนาวิทยาลัยประจําปี
โครงการเพิม& พูนความรูด้ า้ นประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารความเสีย& งตามแผนประจําปี งบ 54
โครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
ประกาศเรือ& ง สวัสดิการพนักงานสถาบันเงินงบประมาณและ
พนักงานสถาบันเงินรายได้
สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจด้านสวัสดิการของสถาบัน
Website ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคลของสถาบันฯ
จรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั งิ านในสถาบัน
ผลคํารับรองปี 53 คณะเทคโนฯเกษตร
รายงานผลการปฏิบตั งิ านปี 53 คณะเกษตร
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QA3.2-2001
QA2.4-2002
QA2.4-3001
QA2.4-3002
QA2.4-3003
QA2.4-5001
QA2.4-6001

แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
งานทรัพยากรบุคคล
งานทรัพยากรบุคคล
งานทรัพยากรบุคคล
งานทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
Website ส่วน
บริหารทรัพยากร
บุคคล
Website สถาบัน
ส่วนงานแผน
คณะเทคโนฯ
การเกษตร

ตัวบ่งชี:ที 2.5
: ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ปจั จัยนําเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ& ให้นกั ศึกษามีเครือ& งคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สงู กว่า 8 FTES ต่อเครือ& ง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ น&ื ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปี การศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพทีเ& หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชือ& มต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิง& อํานวยความสะดวกทีจ& าํ เป็ นอื&นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื&อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง@ มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายทีเ& กีย& วข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต&าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพทีส& นอง
ความต้องการของผูร้ บั บริการ
หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาทีม& กี าร
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ตอ้ งเทียบเป็ น
FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
เป้ าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........6............ ข้อ ..........4...........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 - มีบริการเครือ& งคอมพิวเตอร์โดยสํานักวิจยั และบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันฯ
และ มีการจัดให้บริการเครือ& งคอมพิวเตอร์ของคณะจํานวน 90 เครือ& ง
2.5

-การใช้งานผ่าน Wireless Network ใน ระบบ Blue
Socket และ Aruba จํานวน 905 เครื, อง
การใช้งานผ่าน Wireless Network ในระบบ Hot Spot จํานวน 3,730 - 22 =
3,708 เครื, อง รวมทั9งหมด 7,225 เครื, อง
- มีจุดเชือ& มต่อ internet อย่างเพียงพอ สําหรับนักศึกษาทีใ& ช้ Notebook
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA2.5-1001

ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อ 4
ข้อ 5

ข้อ 6

- มีบริการแหล่งเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-สํานักหอสมุดกลางของสถาบันฯ
- นักศึกษาชัน@ ปี ท&ี 1 และ 2 ของทุกสาขาในระดับปริญญาตรี มีการเรียนใน
รายวิชาพืน@ ฐานทีค& ณะวิทยาศาสตร์ และรายวิชาศึกษาทัวไปที
& อ& าคารสมเด็จ
พระเทพ
- นักศึกษาชัน@ ปี ท&ี 3 และ 4 รวมทัง@ ระดับบัณฑิตศึกษา ทําการเรียนการสอนที
ตึกสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยห้องบรรยาย ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์
- มีจุดเชือ& มต่ออินเตอร์เน็ตภายในอาคารอย่างเพียงพอ
มีการบริการอนามัยและรักษาพยาบาลของสถาบัน ห้องค้นคว้างานวิจยั
และสนามกีฬาของสถาบันฯ
มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มียามรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบตลอด 24 ชม. มีถงั แยกขยะ มีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่าง
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต&าํ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

QA2.5-2001
QA2.5-2002
QA2.5-3001

QA2.5-4001
QA2.5-4002
QA2.5-5001
QA2.5-5002
QA2.5-1001

ข้อ 7
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.5-1001
QA2.5-2001
QA2.5-2002
QA2.5-3001

ชือเอกสารอ้างอิ ง

QA2.5-4001
QA2.5-4002

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรูข้ องนักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สํานักหอสมุดกลางของสถาบันฯ
รูปภาพห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ และจุดเชือ& มต่อ
อินเตอร์เน็ต
บริการอนามัยและรักษาพยาบาลของสถาบัน
สนามกีฬาของสถาบันฯ

QA2.5-5001
QA2.5-5002

รูปถ่ายถังดับเพลิง และถังแยกขยะ
รปภ.ของอาคาร
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
งานประกันฯ
วิทยาลัยฯ
Website สถาบันฯ
วิทยาลัยฯ
Website สถาบันฯ
Website สถาบันฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 2.6
: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (คํารับรองตัวชี:วดั ที 10)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ& น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีก& าํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส& ง่ เสริมทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ทิ งั @
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจยั
4. มีการให้ผมู้ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่ วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูท้ พ&ี ฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้ พือ& พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม& ตี ่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิง& สนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต&าํ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานวิชาการจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม& ตี ่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิง& สนับสนุนการเรียนรูท้ กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาทีไ& ม่มกี ารเรียนการสอนในชัน@
เรียนหรือในห้องปฏิบตั กิ าร เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. งานวิจยั เพือ& พัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผูส้ อนของส่วนงานวิชาการที&
ได้พฒ
ั นาขึน@ และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธกี ารสอน
กรณีหลักสูตรทีไ& ม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัด ทํา รายละเอีย ดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี) ก่อนการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
เป้ าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........6........... ข้อ .........4............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีการจัดการเรียนการสอนทีเ& น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนทีม& คี วามยืดหยุน่ และหลากหลาย โดยการจัดให้มวี ชิ า
เลือกตามความสนใจของนักศึกษา ให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการเรียนรูแ้ ละ
แสวงหาความรู้ ได้แก่ วิชาสัมมนา และปญั หาพิเศษ การดูงานนอกสถานที& มี
การปฏิบตั จิ ริง ได้แก่ การมีชวโมงปฏิ
ั&
บตั กิ าร
2.6
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA2.6-1001
QA2.6-1002
QA2.6-1003
QA2.6-1004
QA2.6-1005

ข้อ 2

ข้อ 3

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีก& าํ หนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส& ง่ เสริมทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ทิ งั @ ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจยั

ข้อ 4

มีการให้ผมู้ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

ข้อ 5

มีการจัดการเรียนรูท้ พ&ี ฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู้
เพือ& พัฒนาการเรียนการสอน
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม& ตี ่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิง& สนับสนุนการเรียนรูท้ กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต&าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ข้อ 6

QA2.6-1006
QA2.6-1007
QA2.6-1008
QA2.6-1009
QA2.6-2001
QA2.6-2002
QA2.6-2003
QA2.6-3001
QA2.6-3002
QA2.6-1003
QA2.6-1004
QA2.6-4001
QA2.6-4002
QA2.6-4003
QA2.6-4004
QA2.6-5001
QA2.6-6001

ข้อ 7
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.6-1001
QA2.6-1002
QA2.6-1003
QA2.6-1004
QA2.6-1005
QA2.6-1006

QA2.6-1007
QA2.6-1008
QA2.6-1009
QA2.6-2001
QA2.6-2002
QA2.6-2003

ชือเอกสารอ้างอิ ง
ตัวเล่มหลักสูตรสาขาวิทยาการจัดการ
รายชือ& นักศึกษาป.ตรี และหัวข้อปญั หาพิเศษ / Project
เอกสารการส่งนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูรอ้ น
โครงงานการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
ตารางสอน ป.ตรี
ตัวเล่มหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รายชือ& นักศึกษาป.โท และหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
เอกสารการขอความอนุเคราะห์ดงู าน ทัง@ ในและต่างประเทศของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอน ป.โท
ผลการเรียนของนักศึกษาเป็ นรายวิชา
แผนการสอน ป.ตรี
แผนการสอน ป.โท
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แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

QA2.6-3001
QA2.6-3002
QA2.6-4001
QA2.6-4002
QA2.6-4003
QA2.6-4004
QA2.6-5001
QA2.6-6001

วิชาปญั หาพิเศษ / Project ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงงานการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก (มีการ
เยีย& มชมและฟงั บรรยายจากวิทยากรของหน่วยงาน)
เอกสารการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ
เอกสารการเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนทัง@
รายวิชาหรือ บรรยายในบางคาบเวลา ป.ตรี
เอกสารการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษให้
นักศึกษาฟงั
เอกสารการเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนทัง@
รายวิชาหรือ บรรยายในบางคาบเวลา ป.โท
เอกสารโครงการการจัดการความรู้
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา
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วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 2.7
: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิ ต
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนทีส& ่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุ นทรัพยากรทัง@ ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทีเ& อือ@ ต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีป& ระชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป& ระชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกจิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีจ& ดั โดยส่วน
งานวิชาการและสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ มเติ มเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุ่ม ค 1)
เกณฑ์การประเมิ น
(กลุ่ม ค 1)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
เกณฑ์ทวไป
ั & และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิม& เติมเฉพาะกลุ่ม
เป้ าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........5............ ข้อ .........4............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
ข้อ 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส& ง่ เสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ข้อ 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง@ ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณทีเ& อือ@ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
2.7
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA2.7-1001
QA2.7-1002
QA2.7-1003
QA2.7-1001
QA2.7-1002
QA2.7-3001
QA2.7-3001

ข้อ 4

มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที&
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป& ระชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

ข้อ 5

มีกจิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทีจ& ดั โดยวิทยาลัยฯ

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.7-1001 ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ / ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ั นกั ศึกษาของสถาบันมี
QA2.7-1002 บันทึกการนําเสนอวิธกี ารในการปลูกฝงให้
ลักษณะของบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์
QA2.7-1003 จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีม& งี านทําปี การศึกษา 2552 (บัณฑิตรุน่
ปี การศึกษา 2551)
QA2.7-3001 ประกาศวิทยาลัยเรือ& งแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
QA2.7-3001 รูปถ่ายการเรียนการสอนและฝึกทักษะในห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์
QA2.7-3001 แผนงบประมาณทีจ& ดั ทําเสนอของบครุภณ
ั ฑ์ประจําปี ป.ตรี
QA2.7-3001 แผนงบประมาณทีจ& ดั ทําเสนอของบครุภณ
ั ฑ์ประจําปี ป.โท
QA2.7-3001 โครงการทีไ& ด้รบั จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
QA2.7-4001 เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ให้
นักศึกษาได้ทราบ
QA2.7-4002 รายชือ& โครงการวิจยั เงินรายได้
QA2.7-5001
QA2.7-5002

มีกจิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีจ& ดั โดยวิทยาลัยฯ
กิจกรรมไหว้ครู
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QA2.7-3001
QA2.7-3001
QA2.7-3001
QA2.7-4001
QA2.7-4002

QA2.7-5001
QA2.7-5002

แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 2.7.1 : กลไกการพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ ของคณะ
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีการกําหนดเอกลักษณ์ทเ&ี ป็ นจุดเด่นเฉพาะของคณะ โดยความเห็นชอบและมีสว่ นร่วมของบุคลากรในคณะ
2. มีสงิ& สนับสนุนหรือกิจกรรมทีส& ง่ เสริมเอกลักษณ์อย่างน้อย 1 กิจกรรม
3. มีสงิ& สนับสนุนหรือกิจกรรมทีส& ง่ เสริมเอกลักษณ์อย่างน้อย 2 กิจกรรม
4. มีสงิ& สนับสนุนหรือกิจกรรมทีส& ง่ เสริมเอกลักษณ์อย่างน้อย 3 กิจกรรม
5. มีสงิ& สนับสนุนหรือกิจกรรมทีส& ง่ เสริมเอกลักษณ์อย่างน้อย 4 กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เป้ าหมาย 5 ข้อ 5 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน............1.......... ข้อ ...........1..........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีการกําหนดอัตลักษณ์ทเ&ี ป็ นจุดเด่นเฉพาะของคณะ จากความเห็นชอบและมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และข้อมูลเชิงประจักษ์ทส&ี ะท้อนจากศิษย์เก่า
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยได้กาํ หนดเอกลักษณ์ของคณะ คือ “เป็ นผูน้ ํา เน้น
คุณธรรม สร้างสรรค์สงั คม”
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA9.1-3001

2.7.1

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA9.1-3001

ชือเอกสารอ้างอิ ง
กําหนดอัตลักษณ์ในส่วนของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
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แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 2.8
: ระดับความสําเร็จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที จัดให้กบั นักศึกษา
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต& อ้ งการส่งเสริมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต& อ้ งการส่งเสริมตามข้อ 1
ไปยังผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กีย& วข้องทราบอย่างทัวถึ
& งทัง@ ส่วนงานวิชาการ หรือสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทีก& าํ หนดในข้อ1 โดยระบุตวั
บ่งชีแ@ ละเป้าหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชีแ@ ละเป้าหมาย
ทีก& าํ หนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี@
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ& กีย& วกับนักศึกษาได้รบั การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับส่วนงานวิชาการ
หรือสถาบัน ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผเู้ ข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกทีม& าจากหลากหลายสถาบัน (ตัง@ แต่ 3 สถาบันขึน@ ไป)
2. หน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่ วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน@ ไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทั มหาชนทีจ& ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทงั @ ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เป้ าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน
บรรลุ
เป้ าหมาย
ผลการดําเนิ นงาน............4.......... ข้อ ...........4..........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
หมายเลขเอกสาร
ข้อ 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ตามประกาศ
QA2.8-1001
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยกําหนดนโยบาย เรือ& ง การแต่ง
กายชุดนักศึกษาทีถ& ูกต้องตามระเบียบ และการมีจติ สาธารณะ ทําประโยชน์เพือ&
สังคม
ข้อ 2 - มีการถ่ายทอดข้อกําหนดการแต่งกายนักศึกษา
QA2.8-2001
- มีการดําเนินการมุง่ เน้นการทําประโยชน์แก่สงั คม และการมีจติ สาธารณะ
QA2.8-2002
ได้แก่ โครงการกิจกรรมค่ายชุมชนสัมพันธ์ และ โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ&
QA2.8-2003
สังคม
ข้อ 3 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีแผนปฏิบตั กิ ารและ
QA2.8-3001
เป้าหมายชัดเจน
QA3.2-3004
QA3.2-3005
2.8
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ข้อ 4

มีการประเมินผลโครงการ

QA2.8-4001
QA2.8-4002

ข้อ 5

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA2.8-1001 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรือ& ง นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
QA2.8-2001 ข้อบังคับ สจล. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
QA2.8-2002
QA2.8-2003

รูปถ่ายกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายชุมชนสัมพันธ์
รูปถ่ายกิจกรรมโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ& สังคม

QA2.8-3001

รายชือ& โครงการกิจกรรมค่ายชุมชนสัมพันธ์ และ โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือ& สังคม
โครงการกิจกรรมค่ายชุมชนสัมพันธ์
โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ& สังคม
ผลการประเมินกิจกรรมโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ& สังคม
ผลการประเมินกิจกรรมโครงการกิจกรรมค่ายชุมชนสัมพันธ์

QA3.2-3004
QA3.2-3005
QA2.8-4001
QA2.8-4002
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แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
ส่วนกิจการ
นักศึกษา สถาบัน
ส่วนกิจการ
นักศึกษา สถาบัน
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี: สมศ.ที 1
: บัณฑิ ตปริ ญญาตรีทีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี
ชนิ ดตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย : บัณฑิตปริญญาตรีทส&ี าํ เร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานัน@ ๆ ทีไ& ด้งานทํา หรือมีกจิ การของตนเองทีม& รี ายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีส& าํ เร็จ
การศึกษา เมือ& เทียบกับบัณฑิตทีส& าํ เร็จการศึกษาในปี การศึกษานัน@
การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภททีส& ามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื&อ
เลี@ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผูม้ งี านทําของผูส้ ําเร็จการศึกษาทีล& งทะเบียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลา ให้นบั เฉพาะผูท้ เ&ี ปลีย& นงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านัน@
วิ ธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไ&ี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
x
จํานวนบัณฑิตทีต& อบแบบสํารวจทัง@ หมด

100

หมายเหตุ
ไม่นบั รวมบัณฑิตทีม& งี านทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกจิ การของตนเองทีม& รี ายได้ประจําอยู่แล้ว
และผูท้ ศ&ี กึ ษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอ้ ปุ สมบท และผูท้ เ&ี กณฑ์ทหาร (หักออกทัง@ ตัวตัง@ และตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทัง@ ในเชิงปริมาณ อย่างน้ อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบณ
ั ฑิตทีต& อบแบบสํารวจไม่ถงึ ร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตทีส& าํ เร็จการศึกษา ให้มกี ารติดตามซํ@า โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุขอ้ มูล ดังต่อไปนี@
1.
จํานวนผูต้ อบแบบสํารวจ
2.
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทัง@ ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3.
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีไ& ด้งานทํา
4.
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีป& ระกอบอาชีพอิสระ
5.
จํานวนบัณฑิตทีม& งี านทําก่อนเข้าศึกษา
6.
จํานวนบัณฑิตทีศ& กึ ษาต่อ
7.
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีไ& ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
สมศ.
1
ข้อ 1

เป้ าหมาย ..............................4.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน......................4.65.....................คะแนน
การดําเนิ นงาน
ร้อยละของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไ&ี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เท่ากับ 120/129 * 100 = 93.02
คิดเป็ นคะแนน ได้ เท่ากับ 93.02/100 * 5 = 4.65 คะแนน
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ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA๒.๑-1001

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA๒.๑-1001 บัณฑิตปริญญาตรีทไ&ี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ส่วนงานแผน
ปี 53
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ตัวบ่งชี: สมศ. ที 2 : คุณภาพของบัณฑิ ตปริ ญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิ ดตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติท&ี สกอ. ระบุ โดยเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ตามที&สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปญั ญา 4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง@
TQF ตามสาขาวิชาชีพทีป& ระกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ทส&ี ภาหรือ
องค์กรวิชาชีพกําหนดเพิม& เติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
กรณีทเ&ี ป็ นวิชาชีพทีม& กี ารเพิม& เติมคุณลักษณะของบัณฑิตทีเ& พิม& เติมจากกรอบมาตรฐานทัง@ 5 ด้าน
ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน
วิ ธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ& ด้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตทีไ& ด้รบั การประเมินทัง@ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้คา่ เฉลีย& ของคะแนนประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทัง@ ในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ มูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี@
1. ข้อมูลทีแ& สดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที&
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามทีก& าํ หนดโดย สมศ. หรือรวบรวม
ข้อมูลโดยหน่วยงานกลางที& สมศ. มอบหมาย
2. ข้อมูลทีแ& สดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรือสถาบันทีร& บั บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3.ข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานด้ า นการผลิ ต จากระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สมศ.
2

เป้ าหมาย .............................. .....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...................... .....................คะแนน
การดําเนิ นงาน
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 3 : ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิ ดตัวบ่งชี: : ผลผลิต
คําอธิ บาย : ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ& ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่เป็ นปจั จัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีแ& สดงถึงความเป็ นผูน้ ําทางความคิด ความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทกั ษะในการวิจยั ทักษะและภูมปิ ญั ญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขัน@ สูง
ผลงานผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจยั ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท&ี
ตีพมิ พ์ หรือศิลปะนิพนธ์ทเ&ี ผยแพร่ โดยผลงานผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็ นผลงาน
ของอาจารย์ทป&ี รึกษาวิทยานิพนธ์ได้
วิ ธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ@าหนักของผลงานทีต& พี มิ พ์หรือเผยแพร่
ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง@ หมด
เกณฑ์การประเมิ น : กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ทีต& พี มิ พ์ ดังนี@
ค่า
นํ:าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิ จยั
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม&ี ชี อ&ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน@ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท&ี
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต& พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม&ี ชี อ&ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน@ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท&ี
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต& พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี@
ค่า
นํ:าหนัก
0.125

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
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0.25
0.50
0.75
1.00

งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็ นต้น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน เป็ นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้ อย 5
ประเทศ)
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ทเ&ี ปิ ดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ทีไ& ม่ได้อยู่
ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน : .ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. จํานวนและรายชื&อบทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที&
ได้รบั การตีพมิ พ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี ตามปี การศึกษาหรือปี ปฏิทนิ ทีต& รงกับปี การศึกษา พร้อม
ชื&อเจ้าของบทความ ชื&อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปี ท&ตี ีพมิ พ์ ชื&อวารสารหรือรายงานสืบเนื&องจากการ
ประชุมวิชาการทีต& พี มิ พ์ ค่านํ@าหนักของบทความวิจยั แต่ละชิน@
2. จํานวนและรายชื&อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ& ด้รบั การ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื&อเจ้าของผลงาน ปี ทเ&ี ผยแพร่ ชื&อหน่ วยงานหรือองค์กร
พร้อมทัง@ จังหวัด ประเทศทีเ& ผยแพร่ รุปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ@าหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละชิน@
3. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง@ หมด
สมศ.
3

เป้ าหมาย ..............................4.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........................................คะแนน
การดําเนิ นงาน

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง

50

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 4 : ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที ได้รบั การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ชนิ ดตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย : ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ& ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่เป็ นปจั จัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญเอกทีแ& สดงถึงความเป็ นผูน้ ําทางความคิด ความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ การนํ าเสนอผลงาน มีทกั ษะในการวิจยั ทักษะและภูมปิ ญั ญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน@ สูง
ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษา ไม่สามารถนับเป็ นผลงานของอาจารย์ทป&ี รึกษาวิทยานิพนธ์ได้
วิ ธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ@าหนักของผลงานทีต& พี มิ พ์หรือเผยแพร่ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
x 100
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง@ หมด
เกณฑ์การประเมิ น : กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ทีต& พี มิ พ์ ดังนี@
ค่า
นํ:าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิ จยั
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม&ี ชี อ&ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน@ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท&ี
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต& พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม&ี ชี อ&ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน@ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท&ี
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต& พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี@
ค่า
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
นํ:าหนัก
0.125 งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็ นต้น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน เป็ นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้ อย 5
ประเทศ)
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ทเ&ี ปิ ดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ทีไ& ม่ได้อยู่
ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน : .ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. จํานวนและรายชื&อบทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ& ด้รบั การ
ตีพมิ พ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี ตามปี การศึกษาหรือปี ปฏิทนิ ทีต& รงกับปี การศึกษา พร้อมชื&อเจ้าของ
บทความ ชื&อวิทยานิพนธ์ ปี ทต&ี พี มิ พ์ ชื&อวารสารหรือรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการทีต& พี มิ พ์ ค่า
นํ@าหนักของบทความวิจยั แต่ละชิน@
2. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง@ หมด
สมศ.
4

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย ..............................5.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........................................คะแนน
การดําเนิ นงาน

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 14 : การพัฒนาคณาจารย์
ชนิ ดตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย : คุณภาพของคณาจารย์เป็ นปจั จัยสําคัญทีส& ่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน รวมทัง@ พิจารณาจาก
ความสํา เร็จ ของสถาบัน ในการส่ งเสริม สนับ สนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ เพื&อให้อ าจารย์ติด ตาม
ความก้าวหน้ าทางวิช าการอย่า งต่อเนื&อง อันจะทํา ให้สถาบัน สามารถแข่งขันได้ใ นระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พจิ ารณาจากคุณวุฒแิ ละตําแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การพิ จารณา : กําหนดค่านํ@าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี@
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
0
2
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
1
3
รองศาสตราจารย์
3
5
ศาสตราจารย์
6
8
วิ ธีการคํานวณ
ค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอาจารย์ คํานวณดังนี@

ปริ ญญาเอก
5
6
8
10

ผลรวมถ่วงนํ@าหนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทัง@ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้คา่ ดัชนีคณ
ุ ภาพอาจารย์เป็ น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
จํานวนและรายชือ& อาจารย์ประจําทัง@ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับอาจารย์ทป&ี ฏิบตั งิ านจริงและที&
ศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลทีร& ะบุรายละเอียดแสดงวุฒกิ ารศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ
สมศ.
14

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย ..............................5.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........................................คะแนน
การดําเนิ นงาน

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 3.1 :
ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
(คํารับรองตัวชีว@ ดั ที& 1.2.1.12 เกณฑ์ขอ้ ที& 6)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวี ติ แก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ& ป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ& พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ& ป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ& พัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ให้ศษิ ย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต&าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนํ าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการทีส& นอง
ความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณีสว่ นงานวิชาการหรือสถาบันทีย& งั ไม่มศี ษิ ย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

เป้ าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........6........... ข้อ ..........4..........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 - มีการประเมินคุณภาพพึงพอใจต่อการให้บริการของหลักสูตร
- มีคาํ สังแต่
& งตัง@ อาจารย์ทป&ี รึกษา
- มีการจัดประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร โดยคณะกรรมการได้นําผล
การประเมินวิชาปญั หาพิเศษ และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ในปี การศึกษาหน้าต่อไป
- มีแบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ทป&ี รึกษา
3.1

ข้อ 2

- มีบอร์ด เว็บไซด์ ประกาศข่าวสารทีเ& ป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
- มี ระบบ Social Network ในการติดต่อสือ& สารกับนักศึกษา

ข้อ 3

-จัดโครงการปจั ฉิมนิเทศ ให้กบั นักศึกษาชัน@ ปี ท&ี 4

ข้อ 4

มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
มีการส่งข่าวสารให้ศษิ ย์เก่ารับรู้

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA3.1-1001
QA3.1-1002
QA3.1-1003
QA3.1-1004

QA3.1-2001
QA3.1-2002
QA3.1-2003
QA3.1-3001
QA3.1-4001
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ข้อ 5
ข้อ 6

มีศษิ ย์เก่าทีจ& บการศึกษาจากวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรบธุรกิจเกษตรให้กบั ผูป้ ระกอบการ
มีผลการประเมินข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต&าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลทีไ& ด้เฉลีย& เท่ากับ
-การให้บ ริการด้า นคํา ปรึก ษาทางวิช าการและแนะแนวการใช้ช ีวิต ให้แ ก่
นักศึกษา = 3.70
-การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและทุกการศึกษา = 3.54
-การจัดกิจกรรมเพือ& พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
= 3.59

QA3.1-5001
QA3.1-6001

ข้อ 7
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA3.1-1001
QA3.1-1002
QA3.1-1003
QA3.1-1004

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหลักสูตร
รายชือ& อาจารย์ทป&ี รึกษา
รายงานการประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร
ตารางเข้าพบอาจารย์ของนักศึกษา

แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
สํานักทะเบียนฯ
วิทยาลัยฯวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

QA3.1-2001
QA3.1-2002
QA3.2-2003
QA3.1-3001

เวปไซต์ วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
Facebook วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
Twitter วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
-โครงการปจั ฉิมนิเทศ และรูปถ่าย

Website วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

QA3.1-4001
QA3.1-5001
QA3.1-6001

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
รายชือ& ผูเ้ ข้าร่วมอบรมโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้ผปู้ ระกอบการ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ

Website วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
ส่วนแผนงาน

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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ตัวบ่งชี:ที 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิ จกรรมนักศึกษา
(คํารับรองตัวชีว@ ดั ที& 1.2.1.12 เกณฑ์ขอ้ ที& 5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ส่วนงานวิชาการ หรือสถาบัน จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส& ่งเสริมผลการเรียนรูต้ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุ ด้าน
2. มีกจิ กรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานํ าความรูด้ ้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด& ําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี@
- กิจกรรมวิชาการทีส& ง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง& แวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุ นให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ& พัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เป้ าหมาย 5 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........5............ ข้อ .........4............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ข้อ 2 ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมกับโครงการเพิม& พูนความรูด้ า้ นประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารความเสีย& งตามแผนประจําปี งบ 54
ข้อ 3 - มีการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีครบ 5 ประเภท คือ
1.กิจกรรมวิชาการ : โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ
2.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ : โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่
นักศึกษา
3.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง& แวดล้อม : โครงการกิจกรรมค่าย
ชุมชนสัมพันธ์
4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม : โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ&
สังคม
3.2
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA3.2-1001
QA3.2-2001
QA3.2-3001
QA3.2-3002
QA3.2-3003
QA3.2-3004
QA3.2-3005
QA3.2-3006

ข้อ 4

5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : งานทําบุญคณาจารย์และนักศึกษา
วัดปลูกศรัทธา
- มีการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครบ 2 ด้าน คือ
1.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : พิธไี หว้ครู
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครัง@ ที& โดยครัง@ นี@
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็ นเจ้าภาพ

QA3.2-4001
QA3.2-4002

ข้อ 5
ข้อ 6
หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA3.2-1001 รายชือ& โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2554
QA3.2-2001 โครงการเพิม& พูนความรูด้ า้ นประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารความเสีย& งตามแผนประจําปี งบ 54
QA3.2-3001 รูปถ่ายกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและพิธไี หว้ครู ปี53
QA3.2-3002 โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ
QA3.2-3003 โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นกั ศึกษา
QA3.2-3004 โครงการกิจกรรมค่ายชุมชนสัมพันธ์
QA3.2-3005 โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ& สังคม
QA3.2-3006 งานทําบุญคณาจารย์และนักศึกษาวัดปลูกศรัทธา
QA3.2-4001 ประชุมสโมสรนักศึกษาภาคีประเพณี 4 จอบแห่งชาติครัง@ ที& 28
โดยมี นักศึกษาของวิทยาลัยเป็ นนายกสโมสรนักศึกษา
QA3.2-4002 สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครัง@ ที& 28
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
ส่วนสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์

ตัวบ่งชี:ที 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพือ& ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจยั ของส่วน
งานวิชาการ และดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์
ประจําและนักวิจยั ประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของส่วนงานวิชาการ เพือ& เป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี@
- ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯหรือศูนย์เครือ& งมือ หรือศูนย์ให้คาํ ปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิง& อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษา ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการทีส& ง่ เสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของส่วนงานวิชาการ
เกณฑ์ทวไป
ั
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
เป้ าหมาย 4-5 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........5............ ข้อ ........3...........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั เพือ& ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
นโยบายทิศทางการวิจยั ของสถาบัน โดยแต่งตัง@ คณะกรรมการกลันกรองและ
&
ติดตามผลโครงการวิจยั การติดตามความก้าวหน้าของงานวิจยั และ
ดําเนินการตามระบบของวิทยาลัยและสถาบัน
ข้อ 2
ข้อ 3 - มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของคณาจารย์โดยจัดกิจกรรมแลกเปลีย& น
เรียนรู้ “ความสําเร็จในการทํางานวิจยั เพือ& นําเสนอ/ตีพมิ พ์ในต่างประเทศและ
ได้รบั รางวัล”
- มีการเผยแพร่จรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์ประจํา
ข้อ 4 - โครงการวิจยั เงินรายได้ จํานวน 4 โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 190,000 บาท
4.1

ข้อ 5

มีการสนับสนุนด้านการวิจยั ดังนี@

บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA4.1-1001
QA4.1-1002

QA4.1-3001

QA4.1-3002
QA4.1-4001
QA4.1-5001
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ข้อ 6
ข้อ 7

- ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั และสิง& อํานวยความสะดวก หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจยั เช่น อุปกรณ์ดบั เพลิง
- แหล่งค้นคว้าข้อมูลการวิจยั ฯ เช่น เว็บไซด์วทิ ยาลัยการบริหารและจัดการ,
แผ่น CD, เว็บไซด์สาํ นักหอสมุดกลาง และเว็บไซด์สาํ นักบริหารวิชาการและ
วิจยั เป็ นต้น
- สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมงานวิจยั เช่น การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน
มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจยั

QA4.1-5002
QA4.1-5003
QA4.1-5004
QA4.1-5005
QA4.1-5006

QA4.1-6001

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA4.1-1001 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนบริหารวิชาการและ
เรือ& ง นโยบายทิศทางการวิจยั ของสถาบัน ฉบับลงวันที& 5
วิจยั
มกราคม 2554
QA4.1-1002 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการบริหารงานวิจยั และติดตามผล
วิทยาลัยฯ
โครงการวิจยั
QA4.1-3001
QA4.1-3002

โครงการสัมมนา เรือ& ง ความสําเร็จในการทํางานวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจยั

QA4.1-4001

รายชือ& โครงการวิจยั เงินรายได้ และจํานวนงบทีไ& ด้รบั ปี งบ 53

QA4.1-5001
QA4.1-5002
QA4.1-5003

รายชือ& ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ด้านต่างๆ
Website วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
Website สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Website สํานักหอสมุด
Website ส่วนบริหารวิชาการและวิจยั
ข้อมูลรายชือ& ผลงานทีต& พี มิ พ์ในวารสารหรือแสดงผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั

QA4.1-5004
QA4.1-5005
QA4.1-5006
QA4.1-6001
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วิทยาลัยฯ
ส่วนบริหารวิชาการและ
วิจยั
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
www.amc.kmitl.ac.th
www.kmitl.ac.th
www.lib.kmitl.ac.th
www.research.rector
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุ นการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เพือ& ให้เป็ นองค์ความรูท้ ค&ี นทัวไปเข้
&
าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผูเ้ กีย& วข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื&อช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ nของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน&ี ํ าไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ มเติ มเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร และมีการยืน& จดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
ตามเกณฑ์ทวไป
ั&
เกณฑ์ทวไป
ั & และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิม& เติมเฉพาะกลุ่ม
เป้ าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........5............ ข้อ .........5............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 - มีการสนับสนุนจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจยั ทีไ& ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- มีการสนับสนุนค่าเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
4.2

ข้อ 2
ข้อ 3

มีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารงานวิจยั ใน Website ของวิทยาลัย ส่วนงานวิจยั
และผลงานวิชาการ
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA4.2-1001
QA4.2-1002
QA4.2-1003
QA4.2-1004
QA4.2-1005
QA4.2-3001

ข้อ 4

มีการนําผลงานงานวิจยั ไปใช้ และมีการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอก

ข้อ 5

มีระเบียบสํานักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังเกีย& วกับ
การจดสิทธิบตั ร
มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร และมีการยืน& จด
สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

ข้อ 6

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA4.2-1001 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจยั สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรือ& ง ค่าตอบแทนการตีพมิ พ์
บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
QA4.2-1002 ใบสมัครขอรับค่าสนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
QA4.2-1003 แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทเงินรายได้วทิ ยาลัย
QA4.1-5006 ข้อมูลรายชือ& ผลงานทีต& พี มิ พ์ในวารสารหรือแสดงผลงาน ระดับชาติ
และนานาชาติ ปี การศึกษา 2553
QA4.2-1005 มติคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ สนับสนุนค่าเดินทางไป
ร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
QA4.2-3001 Website ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ หัวข้อวิจยั และผลงาน
วิชาการ
QA4.2-4001 ข้อมูลการนําผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
QA4.2-4002
QA4.2-4003
QA4.2-5001

QA4.2-6001

รายงานฉบับสมบูรณ์ตดิ ตามประเมินโครงการ
เอกสารประกอบการเสวนาระดมความเห็น USO
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรือ& ง การบริหารและจัดสรร
ผลประโยชน์จากงานอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ณ วันที& 18
กุมภาพันธ์ 2552
ขัน@ ตอนการยืน& ขอรับสิทธิบตั ร/ อนุสทิ ธิบตั ร โดยสํานักส่งเสริมและ
บริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง
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QA4.2-4001
QA4.2-4002
QA4.2-4003
QA4.2-5001
QA4.2-6001

แหล่งเอกสาร
อ้างอิ ง
ส่วนบริหารวิชาการ
และวิจยั
ส่วนบริหารวิชาการ
และวิจยั
Website วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
Website วิทยาลัยฯ
สํานักส่งเสริมและ
บริการวิชาการ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
www.kmitl.ac.th

สํานักส่งเสริมและ
บริการวิชาการ

ตัวบ่งชี:ที 4.3
: เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ประจํา (ปี งบประมาณ) (คํารับรองตัวชีว@ ดั ที& 2.2.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ปจั จัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิ น : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําเป็ น คะแนนระหว่าง
0–5
1.
เกณฑ์ประเมิ นเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึน@ ไปต่อคน
2.2 กลุ่มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึน@ ไปต่อคน
2.3 กลุ่มสาขาวิ ชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึน@ ไปต่อคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
2. แปลงจํานวนเงินทีค& าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
คะแนนทีไ& ด้
=
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีก& าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที ไ& ด้ในระดับส่วนงานวิ ชาการและระดับสถาบัน
1. คะแนนทีไ& ด้ในระดับส่วนงานวิชาการ = ค่าเฉลี&ยของคะแนนทีไ& ด้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในส่วนงาน
วิชาการ
2. คะแนนทีไ& ด้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลีย& ของคะแนนทีไ& ด้ของทุกส่วนงานวิชาการในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา ให้นับตามปี การศึกษา และนับเฉพาะทีป& ฏิบตั งิ านจริงไม่นับรวมผูล้ า
ศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินทีม& กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษาหรือปี งบประมาณหรือปี ปฏิทนิ นัน@ ๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินทีเ& บิกจ่ายจริง
3. กรณีทม&ี หี ลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ซึง& อาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที&ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที&ปรากฏกรณีท&ไี ม่ม ี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ว่ มวิจยั ของแต่ละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีไ& ด้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรือนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีบ& ุคลากรสายสนับสนุ นทีไ& ม่ใช่นักวิจยั
เป็ นผูด้ าํ เนินการ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ

=
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4.3

เป้ าหมาย ..............................5.....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...................0.26.......................คะแนน

บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสาร
QA4.3-1001

การดําเนิ นงาน
ข้อ 1 วิทยาลัยฯ ได้รบั เงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายในสถาบัน ดังนี@
เงินสนับสนุนงานวิจยั ภายในสถาบัน ปี 2553 (เงินรายได้)
เงินสนับสนุนงานวิจยั ภายนอกสถาบัน ปี 2553
เงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกรวมทัง@ หมด
จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
เงินสนับสนุนเฉลีย& ต่อคน
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA4.3-1001

ชือเอกสารอ้างอิ ง
โครงการวิจยั ปี งบประมาณ 2553
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บาท
บาท
บาท
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บาท
แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 5 : งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ทีได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย
: การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ&งทีส& าํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธ
กิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนัน@ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม&ี ี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจยั ทีต& พี มิ พ์และจํานวน
ผลงานสร้างสรรค์ทเ&ี ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบั จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
เกณฑ์การประเมิ น : กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ทีต& พี มิ พ์ ดังนี@
ค่า
นํ:าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิ จยั
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื&องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม&ี ชี อ&ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน@ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท&ี
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต& พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม&ี ชี อ&ื ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน@ ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ท&ี
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ทีต& พี มิ พ์ หรือมีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทป&ี รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเ&ี ผยแพร่ ดังนี@
ค่า
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
นํ:าหนัก
0.125 งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ทไ&ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็ นต้น
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน เป็ นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้ อย 5
ประเทศ)
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ทเ&ี ปิ ดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ทีไ& ม่ได้อยู่
ในกลุ่มอาเซียน)
วิ ธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ@าหนักของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทต&ี พี มิ พ์หรือเผยแพร่
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทัง@ หมด

x

100

เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี@
กลุ่มสาขาวิ ชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
การคิดคะแนนระดับคณะให้นําคะแนนทีค& ดิ ได้ของแต่ละกลุม่ สาขาวิชามาหาค่าเฉลีย& และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนทีค& ดิ ได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลีย&
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. จํานวนและรายชือ& บทความวิจยั ระดับชาติและนานาชาติทงั @ หมด ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ทัง@
ที&ป ฏิบ ัติง านจริง และลาศึก ษาต่ อ ตามปี ก ารศึกษาหรือ ปี ป ฏิทิน ที&ต รงกับ ปี การศึก ษา พร้อ มชื&อ เจ้า ของ
บทความ ปี ท&ตี ีพ ิมพ์ ชื&อวารสารหรือรายงานสืบ เนื&องจากการประชุมวิช าการ และค่านํ@ าหนักของแต่ล ะ
บทความวิจยั
2. จํานวนและรายชือ& ผลงานสร้างสรรค์ทเ&ี ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทงั @ หมดของอาจารย์ประจํา
และนักวิจยั ประจํา ทัง@ ทีป& ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื&อเจ้าของผลวาน ปี ท&เี ผยแพร่ ชื&อสถานที&
จังหวัด หรือประเทศทีเ& ผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ@าหนักของแต่ละ
ผลงานสร้างสรรค์
สมศ.
5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย ...................................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........................................คะแนน

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การดําเนิ นงาน

หมายเลขเอกสาร

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 6 : งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลผลิ ต
คําอธิ บาย : การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ&งทีส& าํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนัน@ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม&ี คี ุณภาพ
และมีประโยชน์สกู่ ารนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ประจําทีน& ําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญั หาตามวัตถุประสงค์ทร&ี ะบุไว้ในโครงการวิจยั และรายงานการ
วิจยั โดยได้รบั การรับรองการใช้ประโยชน์ จากหน่ วยงานที&เกีย& วข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจํา
วิ ธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน&ี ําไปใช้ประโยชน์
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทัง@ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม
สาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. จํานวนและรายชื&องานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน&ี ําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจํา โดยนับรวมผลงานทีน& ําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจยั ประจําทัง@ ทีป& ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษา
ต่อ พร้อมชื&อเจ้า ของผลงาน ปี ท&งี านวิจยั หรืองานสร้า งสรรค์ดําเนิ นการเสร็จ ปี ท&นี ํ าไปใช้ป ระโยชน์ ชื&อ
หน่ ว ยงานที&นํ า ไปใช้ป ระโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับ รองการใช้ป ระโยชน์ จ ากหน่ ว ยงานหรือองค์กรที&
เกีย& วข้อง ทัง@ นี@ให้แสดงข้อมูลทีร& ะบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ทช&ี ดั เจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี@
ข้อมูลทีแ& สดงผลดีทเ&ี กิดขึน@ อย่างเป็ นรูปธรรมจากการนํ าสิง& ประดิษฐ์อนั เป็ นผลจากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ข้อมูลทีแ& สดงผลดีทเ&ี กิดขึน@ อย่างเป็ นรูปธรรมจากการนํ านโยบาย กฎหมาย มาตรการ ทีเ& ป็ นผลมา
จากงานวิจยั นโยบายไปใช้
ข้อมูลทีแ& สดงผลดีทเ&ี กิดขึน@ อย่างเป็ นรูปธรรม จากการนําผลงานวิจยั ทีม& วี ตั ถุประสงค์เพื&อการพัฒนา
สาธารณะไปใช้
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทัง@ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจยั
ประจําทีล& าศึกษาต่อ
สมศ.
6

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย ...................................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........................................คะแนน

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การดําเนิ นงาน

หมายเลขเอกสาร

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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ตัวบ่งชี: สมศ. ที 7 : ผลงานวิ ชาการที ได้รบั การรับรองคุณภาพ
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย : ผลงานวิชาการทีม& คี ุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจยั การปฏิบตั ิจ ริง และได้นําไปใช้ในการแก้ป ญั หา หรือพัฒนางานในหน้ าที&จนเกิด ผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เกณฑ์การประเมิ น : กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี@
ค่า
ระดับคุณภาพผลงานวิ ชาการ
นํ:าหนัก
0.25
บทความวิชาการทีไ& ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการทีไ& ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตําราหรือหนังสือทีม& กี ารตรวจอ่านโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
1.00
ตําราหรือหนังสือทีใ& ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือทีม& คี ณ
ุ ภาพสูงมีผทู้ รงคุณวุฒติ รวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
วิ ธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ@าหนักของผลงานวิชาการทีไ& ด้รบั รองคุณภาพ
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทัง@ หมด

x

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. จํานวนและรายชือ& ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ทีม& คี ณ
ุ ภาพของอาจารย์ประจํา โดย
นับรวมผลงานของอาจารย์ทงั @ ทีป& ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื&อเจ้าของผลงาน ปี ทผ&ี ลงานแล้วเสร็จ
ปี ท&ไี ด้รบั การรับรองคุณภาพจากหน่ วยงานที&เชื&อถือได้ ชื&อหน่ วยงานที&รบั รอง และมีหลักฐานการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานทีเ& กีย& วข้อง ค่านํ@าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิน@
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทัง@ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ทล&ี าศึกษาต่อ
สมศ.
7

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย ...................................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........................................คะแนน

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การดําเนิ นงาน

หมายเลขเอกสาร

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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ตัวบ่งชี:ที 5.1 : ระบบและกลไกการบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการ
วิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการ
วิจยั
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที& 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2 และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

เป้ าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........3........... ข้อ .........3............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีการจัดทําแผนงานและเป้าหมายการบริการทางวิชาการแก่สงั คม มีการจัด
งบประมาณดําเนินการ โดยจัดทําโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้กบั
ผูป้ ระกอบการ
ข้อ 2 มีการนําความรูท้ ไ&ี ด้จากการอบรมโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้กบั
ผูป้ ระกอบการ สามารถนํากลับไปใช้ในการเรียนการสอน วิชา บัญชีการเงิน
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5 ผูท้ เ&ี ข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของการจัดโครงการนี@
และขอให้มกี ารดําเนินการจัดโครงการในครัง@ ต่อไป
5.1

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA5.1-1001
QA5.1-1002
QA5.1-1002

ชือเอกสารอ้างอิ ง
รายงานสรุปโครงการงานบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
หนังสืออนุมตั โิ ครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้ผปู้ ระกอบการ
หนังสืออนุมตั โิ ครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้ผปู้ ระกอบการ
68

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA5.1-1001
QA5.1-1002
QA5.1-1002
QA5.1-2001

QA5.1-5001
QA5.1-5002
แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

QA5.1-2001
QA5.1-5001
QA5.1-5002

Course syllabus วิชา บัญชีการเงิน
ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้
ผูป้ ระกอบการ
ขอความอนุเคราะห์จดั อบรมการวางแผนภาษี
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วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี:ที 5.2
: กระบวนการบริ การทางวิ ชาการให้เกิ ดประโยชน์ ต่อสังคม
(คํารับรองตัวชีว@ ดั ที& 1.2.1.23)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ& ประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงานวิชาการ
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื&อการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท้ ไ&ี ด้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูส้ ่บู ุคลากรภายในส่วนงาน
วิชาการและเผยแพร่สสู่ าธารณชน
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เป้ าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........3........... ข้อ ............3.........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีการสํารวจถึงความต้องการของผูป้ ระกอบการ ทีจ& ะเข้าร่วมโครงการอบรม
ในครัง@ ต่อไปในปี 2554 และวิทยาลัยฯ ได้มแี ผนการดําเนินการโครงการในปี
2554 เพือ& ตอบรับกับความต้องการทีเ& กิดขึน@
5.2

ข้อ 2

ข้อ 3

มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือสมาคมส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสากิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และสถาบันการตลาดเพือ& สังคมแห่งประเทศ
ไทย ในการฝึกอบรมโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้ผปู้ ระกอบการ นอกจากนี@
ได้มคี วามร่วมมือจากวิทยากรจากภายนอก ในการร่วมถ่ายทอดความรู้
มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้
ผูป้ ระกอบการ

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA5.1-5002

QA5.1-5002

QA5.1-5001

ข้อ 4
ข้อ 5
หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA5.1-5002 ขอความอนุเคราะห์จดั อบรมการวางแผนภาษี
QA5.1-5001 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมธุรกิจเกษตรให้
ผูป้ ระกอบการ
70

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 8 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริ การวิ ชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิ จยั
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย การให้บริการทางวิชาการ หมายถึง การทีส& ถาบันการศึกษาซึง& อยู่ในฐานะทีเ& ป็ นทีพ& ง&ึ ของชุมชน
หรือสังคม เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าทีใ& ดๆ ทีม& ผี ลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็ นการบริการทีม& ี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้พฒ
ั นาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจยั อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็ นต้น
วิ ธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน& ํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง@ หมด

x

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ& สดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจยั โดย
อาจไปต่อยอดพัฒนาเป็ นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจยั ขยายผลนํ าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือ
นําไปสูก่ ารเปิ ดรายวิชาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการทีน& บั ในตัวตัง@ จะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิน@ ในปี ทป&ี ระเมิน และโครงการ
วิชาการทีเ& ป็ นตัวหารเป็ นโครงการบริการวิชาการที&ดําเนินการในปี ท&ปี ระเมิน โครงการหนึ&งๆจะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจยั หรือจะบูรณาการกับทัง@ การเรียนการ
สอนและการวิจยั ก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็ นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกสถาบัน ทัง@ การประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน
สมศ.
8
เกณฑ์

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย...........................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน.................... .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 9 : ผลการเรียนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย โครงการทีม& ผี ลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการทีส& ่วน
งานวิช าการจัด ขึ@น เพื&อ พัฒ นาชุ ม ชนหรือ องค์ก รภายนอก และเมื&อ ดํ า เนิ น การแล้ว มีผ ลก่ อ ให้เ กิด การ
เปลี&ย นแปลงไปในทางที&ดีข@นึ แก่ชุม ชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่ า งๆ หรือ ทํา ให้ชุม ชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึง& พาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิ จารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต&าํ กว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผนู้ ําหรือสมาชิกทีม& กี ารเรียนรูแ้ ละดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื&อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม& กี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื&องและยังยื
& น โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร
5. มีผลกระทบทีเ& กิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการทีส& ง่ เสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลทีแ& สดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูน้ ําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้
เรียนรูแ้ ละดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื&อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมูลทีแ& สดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรทีส& ร้างประโยชน์ ความ
เข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
5. “ต่อเนื&อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตัง@ แต่ 2 ปี ขน@ึ ไป
6. “ยังยื
& น” หมายถึง มีการดําเนินงานตัง@ แต่ 5 ปี ขน@ึ ไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึง& พาตนเองได้
หมายเหตุ สําหรับสถาบันทีไ& ด้รบั การประเมินปี 2554 กรณีเป็ นกิจกรรมใหม่ สําหรับเกณฑ์ต่อเนื&อง ยังยื
& น
และเข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปี โดยอนุโลม
สมศ.
9
เกณฑ์
1
2

เป้ าหมาย......................ข้อ .....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน.....................ข้อ .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

3
4
5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 18

: ผลการชี:นํา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี:ที 18.1 ผลการชี:นํา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 1
ตัวบ่งชี:ที 18.2 ผลการชี:นํา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 2
ชนิ ดของตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย
: สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี@นําหรือแก้ปญั หา
สังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื&องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุง
ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ ้อยโอกาสและ
ผูส้ งู อายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิง& แวดล้อม อุบตั ภิ ยั
สิง& เสพติด ความฟุม่ เฟื อย การแก้ปญั หาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการ
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็ นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็ นต้น
ทัง@ นี@ประเด็นทีช& @นี ํ าหรือแก้ปญั หาสังคมทีส& ถาบันเลือกดําเนินการ ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
ประเด็นการพิ จารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต&าํ กว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบทีเ& กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. โครงการหรือกิจกรรมทีส& ถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที&มปี ระโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มี
ั หาสัง คมในด้า นต่ า งๆ ที&ร ะบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และกลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทัง@
บทบาทในการชี@นํ า หรือ แก้ป ญ
ความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานทีแ& สดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันทีส& ถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานโดยมี
บทบาทในการชีน@ ําหรือแก้ปญั หาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ& สดงถึงการเกิดผลกระทบทีเ& กิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ& สดงถึงการได้รบั การยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชีน@ @หี รือไม่กไ็ ด้
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สมศ.
18
เกณฑ์
1
2
3
4
5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย......................ข้อ .....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน.....................ข้อ .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบทีก& าํ หนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นทีย& อมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
เป้ าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน..........2........... ข้อ ...........2..........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 - มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม จัด
งบประมาณสนับสนุน
6.1

ข้อ 2
ข้อ 3

มีการนํากิจกรรมด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมลงประชาสัมพันธ์ใน
Website วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA6.1-1001
QA6.1-1002

QA6.3-3001

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA6.1-1001 รายงานสรุปโครงการงานทํานุศลิ ปวัฒนธรรม ปี 53
QA6.1-1002 ปฏิทนิ การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
QA6.1-3001 รูปถ่ายกิจกรรมด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
Website วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 10 : การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิ ลปะและวัฒนธรรม
ชนิ ดตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัวบ่งชีถ@ งึ คุณภาพ วิถชี วี ติ และจิตใจทีด& งี ามของบุคคลและสังคม เป็ น
พันธกิจหลักประการหนึ&งที&สถาบันพึงตระหนัก ที&จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุ น เพื&อให้
สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็ นแบบอย่างที&น่าศรัทธา และเป็ นที&
ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุ นจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทีจ& ริงใจได้ต่อเนื&อง ทีม& นคง
ั&
และยังยื
& น โดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีช& ดั และสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิ จารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต&าํ กว่าร้อยละ 80
3. มีการดําเนินงานสมํ&าเสมออย่างต่อเนื&อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมทีส& ่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทัง@ ตัวบ่งชีแ@ ละเป้าหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานทีอ& ธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึง& ข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น ขัน@ ตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธกี าร
วิเคราะห์ผล เป็ นต้น
5. รายงาน รางวัล ที&ไ ด้ร ับ การประกาศเกีย รติคุ ณ ยกย่อ ง ระดับ ชาติแ ละนานาชาติ จากสถาบัน หรือ
หน่วยงานทีเ& ป็ นทีย& อมรับ
เป้ าหมาย..................... ข้อ ....................คะแนน
สมศ.
บรรลุ / ไม่บรรลุ
10
เป้ าหมาย
ผลการดําเนิ นงาน...................... ข้อ .....................คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
หมายเลขเอกสาร
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิ ติทางศิ ลปะและวัฒนธรรม
ชนิ ดตัวบ่งชี:
: ผลผลิต
คําอธิ บาย ศิลปะและวัฒนธรรม เกีย& วข้องกับความสุนทรียแ์ ละรสนิยม เกิดรูปแบบวิถชี วี ติ และสังคม โดยมี
ลักษณะทีเ& ป็ นพลวัต มีการเปลีย& นแปลงตลอดเวลา จําเป็ นต้องรูท้ นั อย่างมีปญั ญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้
ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา และสร้างให้
ตนเองและสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าความงาม อย่างมีสนุ ทรียท์ ม&ี รี สนิยม
ประเด็นการพิ จารณา :
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในส่วนงานวิชาการทีก& อ่ ให้เกิดวัฒนธรรมทีด& ี
2. อาคารสถานที& สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิง& แวดล้อม
4. มีพน@ื ทีท& างวัฒนธรรมทีเ& อือ@ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสมํ&าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต&าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. หลักฐานทีแ& สดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมทีพ& ฒ
ั นาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที&
ส่วนงานวิชาการดําเนินการในแต่ละปี การศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมทีแ& สดงรายละเอียดทีก& าํ หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่างเป็ น
รูปธรรม สามารถประเมินได้
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทีพ& ฒ
ั นาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานทีอ& ธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึง& ข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น ขัน@ ตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน วิธกี าร
วิเคราะห์ผล เป็ นต้น
5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ทป&ี รากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3
สมศ.
11
เกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 2

เป้ าหมาย ...................... ข้อ .....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...................... ข้อ .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 7.1 :
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิ ชาการและ
ผู้บริ หารทุกระดับของส่วนงานวิ ชาการ
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการปฏิบตั หิ น้าทีต& ามทีก& ฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ทก&ี าํ หนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวสิ ยั ทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํ าข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาส่วนงาน
วิชาการ
3. ผูบ้ ริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามทีม& อบหมาย รวมทัง@ สามารถสื&อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานส่วนงานวิชาการไปยังบุคลากรในส่วนงานวิชาการ
4. ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานวิชาการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อาํ นาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบ้ ริหารถ่ายทอดความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงาน เพื&อให้สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของส่วนงาน
วิชาการเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบ้ ริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนงานวิชาการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
7. คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการประเมินผลการบริหารงานของส่วนงานวิชาการ และผูบ้ ริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที& 6 นัน@ ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทัง@ 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทร&ี ะบุไว้ ซึง& สอดคล้องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
7.1
เกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

เป้ าหมาย 4-5 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน............1.......... ข้อ ............1.........คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

วิทยาลัยมีการรายงานผลคํารับรองประจําปี รอบ 6 เดือน กับ สภาสถาบัน

QA7.1-7001
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หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA7.1-7001 การบริหาร สรุปผลการดําเนินงาน รอบ6เดือน เสนอผูบ้ ริหารสภา
วิทยาลัยฯ
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ตัวบ่งชี:ที 7.2
: การพัฒนาส่วนงานวิ ชาการสู่องค์กรเรียนรู้ (คํารับรองตัวชี:วดั ที 15)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูท้ ส&ี อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
วิชาการอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ& ะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรูท้ ก&ี าํ หนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปนั และแลกเปลีย& นเรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื&อ
ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ด&ี ตี ามประเด็นความรูท้ ก&ี าํ หนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ คุ ลากรกลุ่มเป้าหมายทีก& าํ หนด
4. มีการรวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรูท้ ก&ี าํ หนดในข้อ 1 ทัง@ ทีม& อี ยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ &นื ๆ ที&
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด&ี มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit
knowledge)
5. มีการนํ าความรูท้ ไ&ี ด้จากการจัดการความรูใ้ นปี การศึกษาปจั จุบนั หรือปี การศึกษาทีผ& ่านมาทีเ& ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที&
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด&ี มี าปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เป้ าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน
บรรลุ
เป้ าหมาย
ผลการดําเนิ นงาน...........4........... ข้อ .........4............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
หมายเลขเอกสาร
ข้อ 1 - มีการกําหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูท้ ส&ี อดคล้อง
QA7.2-1001
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจยั
ข้อ 2 - มีการกําหนดบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีจ& ะพัฒนา
QA7.2-1001
ความรูแ้ ละทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั ตามประเด็นความรูท้ &ี
กําหนดในข้อ 1
ข้อ 3 - มีการจัดโครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ
QA7.2-3001
การสกัดความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
QA7.2-3002
ข้อ 4 มีการสรุปประเด็นจากการสัมมนา
QA7.2-4001
ข้อ 5
7.2
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หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA7.2-1001 หนังสือแต่งตัง@ กรรมการ KM และแผนปฏิบตั งิ าน KM
QA7.2-3001 - โครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
QA7.2-3002 - เอกสารประกอบการปฏิบตั กิ าร
QA7.2-4001

สรุปโครงการสัมมนา

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
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ตัวบ่งชี:ที 7.3 : ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสิ นใจ (คํารับรองตัวชี:วดั ที 11)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพือ& การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกทีเ& กีย& วข้องตามทีก& าํ หนด
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เป้ าหมาย 5 ข้อ 5 คะแนน
บรรลุ
เป้ าหมาย
ผลการดําเนิ นงาน.........5............. ข้อ ............5.........คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
หมายเลขเอกสาร
ข้อ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ(Information System Plan)
QA7.3-1001
QA7.3-1002
- สถาบันมีการจัดตัง@ คณะกรรมการพัฒนาและดําเนินการระบบสารสนเทศ
QA7.3-1003
ตามคําสังสถาบั
&
น เลขที& 00778/2553(1) ลงวันที& 4 มิถุนายน 2553
- มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินการระบบสารสนเทศ เพื&อจัดทํา
QA7.3-1004
แผนระบบสารสนเทศ และติดตามการดําเนินการทางด้านอืน& ๆ ตามหลักฐาน
เอกสารรายงานการประชุม
-มีแผนระบบสารสนเทศทีป& ระกอบไปด้วยแผนการดําเนินการพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ
7.3

ข้อ 2

มีระบบสารสนเทศเพือ& การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจยั
การบริหาร
จัดการและการเงินและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
- ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบงานงบประมาณ ระบบการเงิน
รับ ระบบควบคุมวัสดุ ระบบทะเบียนสินทรัพย์) http://financial.kmitl.ac.th/
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
- ระบบสารสนเทศบุคลากร (ระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบฐานข้อมูล
นักวิจยั และโครงงานวิจยั ระบบระบบทะเบียนคุมในการออกเลขที&
เอกสาร ระบบคลังข้อมูลเบือ@ งต้นของสถาบัน)
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
- ระบบใบแจ้งเงินเดือน ค่าตอบแทน
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
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- ระบบการสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง http://161.246.37.11/
- ระบบบริการด้าน E-Mail ของสถาบัน http://webmail.kmitl.ac.th/
- ระบบบริการด้าน E-Mail ของสถาบันอีกแนวทางหนึ&ง
http://www.live.kmitl.ac.th/
- ระบบการบริการเครือข่ายแบบไร้สาย (รองรับการเก็บรายละเอียดผูใ้ ช้งาน
และการใช้งาน) http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/
- ระบบบริการด้านกระดานถาม-ตอบกลางของสถาบัน
http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/
- ระบบรองรับการทดลองพัฒนาระบบงานสําหรับ หน่วยงาน บุคลากร และ
นักศึกษา http://webserv.kmitl.ac.th
- ระบบรองรับการบริการใช้งานโปรแกรมทีส& นับสนุนการสอนและการวิจยั
แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มที& 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยในงานออกแบบ
กลุ่มที& 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยในงานวิศวกรรม
กลุ่มที& 3 โปรแกรมคํานวณเชิงตัวเลขเฉพาะทาง
กลุ่มที& 4 โปรแกรมช่วยพัฒนาการคํานวณเชิงตัวเลข
กลุ่มที& 5 ซอฟท์แวร์ลขิ สิทธิ nจากบริษทั ไมโครซอฟท์
กลุ่มที& 6 Open Source
http://software.kmitl.ac.th/
ข้อ 3

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
- มีการสํารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการโดยการให้ผใู้ ช้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจผ่านทางเอกสารสํารวจความพึงพอใจและผ่านทางเว็บไซต์ของ
ระบบงาน ระหว่างวันที& 26-27 พฤษภาคม 2554
-มีการรับแจ้งความต้องการเพิม& เติมจากผูใ้ ช้ระบบผ่านทางการประชุมร่วม
ระหว่างทีมผูพ้ ฒ
ั นาระบบและ ทีมผูใ้ ช้ระบบ

QA7.3-3001

ข้อ 4

การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
-จัดให้มกี ารประชุมระหว่างผูใ้ ช้ระบบงานผูพ้ ฒ
ั นาระบบงาน เพือ& นําเสนอ
ข้อมูลทีว& เิ คราะห์และสรุปได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบงาน
เพือ& นํามาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
-จัดประชุมทีมในส่วนของงานสารสนเทศสถาบัน เพือ& ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให้ตรงตามทีผ& ใู้ ช้งานต้องการ
-มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็ นไปตามผลการประเมินความความพึง
พอใจ เช่น
- แก้ไขปญั หาความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล โดยส่งเจ้าหน้าทีท& างด้าน
ระบบเครือข่ายไปแก้ปญั หาในจุดทีม& คี วามล่าช้าในการใช้ระบบงาน
- ระบบทะเบียนคุมงบประมาณมีความต้องการเพิม& เติมรายงานแยกตาม

QA7.3-4001
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QA7.3-4002

หน่วยงาน ก็ได้ปรับเพิม& ให้โปรแกรมแสดงรายงานตามหน่วยงานที&
ผูใ้ ช้เลือกได้
- ระบบบัญชีสามมิตอิ ยากให้ระบุชอ&ื ผูบ้ นั ทึกข้อมูลในแต่ละรายการ ซึง&
ได้ปรับเพิม& ให้โปรแกรมสามารถแสดงชือ& ผูบ้ นั ทึกข้อมูลในแต่ละ
รายการได้ ในส่วนของการแสดงรายงานบัญชีแยกประเภท
- เพือ& ให้ขอ้ มูลทีม& อี ยูใ่ นระบบงานต่าง ๆ สามารถนํามาจัดทํารายงานสําหรับ
ผูบ้ ริหารได้อย่างครบถ้วน เพื&อประสิทธิภาพในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
ของผูบ้ ริหาร
จึงได้มกี ารจัดตัง@ คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ& การตัดสินใจขัน@ สูงของสถาบัน
ตามคําสังสถาบั
&
นเลขที&
01791/2553(1)ลงวันที& 19 พฤศจิกายน 2553 เพื&อจัดทํารายละเอียด
ข้อกําหนดความต้องการของการจัดทําระบบสารสนเทศเพือ& การตัดสินใจขัน@ สูง
ของสถาบัน และมีการประชุมคณะกรรมการเพื&อดําเนินการจัดทําข้อกําหนด
ความต้องการเป็ นระยะ จนแล้วเสร็จได้ขอ้ กําหนดความต้องการของการจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพือ& การตัดสินใจขัน@ สูงของสถาบัน (TOR) (เอกสารหมายเลข
ข้อ 5

- มีการส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน ผ่านทางเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันที& 30 กรกฎาคม 2553 และวันที&
30 ธันวาคม 2553 และมีการจัดทํารายงานเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบัน ที& http://financial.kmitl.ac.th/uoc/
- มีการนําส่งข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online
ตามระยะเวลาทีก& าํ หนด

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA7.3-1001 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการพัฒนาและดําเนินการระบบสารสนเทศ
QA7.3-1002 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาและดํ า เนิ น การระบบ
สารสนเทศ ครัง@ ที& 1
QA7.3-1003 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาและดํ า เนิ น การระบบ
สารสนเทศ ครัง@ ที& 2
QA7.3-1004 แผนระบบสารสนเทศ และแผนการดําเนินงาน
QA7.3-2001 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื&อ
การตัดสินใจขัน@ สูงของสถาบัน
QA7.3-2002 รายละเอียด ข้อกําหนด ความต้องการ โครงการพัฒนาพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ& การตัดสินใจขัน@ สูงของสถาบัน
QA7.3-3001 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
QA7.3-4001 รายงานการประชุ ม สรุ ป ผลความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศ
QA7.3-4002 รายงานการประชุมงานสารสนเทศสถาบัน สํานักบริการคอมพิวเตอร์
แต่งตัง@ คณะทํางานศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื&อการ
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QA7.3-5001

QA7.3-5002

แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน

QA7.3-4003
QA7.3-4004
QA7.3-5001
QA7.3-5002

ตัดสินใจขัน@ สูงของผูบ้ ริหารสถาบัน
รายงานสําหรับผูบ้ ริหารระดับสาขา คณะ/วิทยาลัย/สํานักสถาบันและ
สภาสถาบัน
รายงานการจัดส่งฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
การเงิน
รายงานการส่งผ่านข้อมูลด้านประกันคุณภาพ (CHE QA online)
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สถาบัน
สถาบัน

ตัวบ่งชี:ที 7.4 : ระบบบริ หารความเสียง (คํารับรองตัวชี:วดั ที 16)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตัง@ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย& ง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและตัวแทนที&
รับผิดชอบพันธกิจหลักของส่วนงานวิชาการ ร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย& ง และปจั จัยทีก& ่อให้เกิดความเสีย& งอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วน
งานวิชาการ ตัวอย่างเช่น
- ความเสีย& งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)&
- ความเสีย& งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสีย& งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสีย& งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสีย& งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจยั
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย& งด้านบุคลากรและความเสีย& งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสีย& งจากเหตุการณ์ภายนอก
- อืน& ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย& งและจัดลําดับความเสีย& งทีไ& ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย& งทีม& รี ะดับความเสีย& งสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน
วิชาการ เพือ& พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง@
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสีย& งในรอบปี ถดั ไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ รา้ ยแรงขึน@ ภายในสถาบันในรอบปี การประเมิน ที&
ส่งผลกระทบต่อชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื&อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อ
ความมันคงทางการเงิ
&
นของส่วนงานวิชาการ อันเนื&องมาจากความบกพร่องของส่วนงานวิชาการ ในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสีย& ง หรือปจั จัยเสีย& งทีไ& ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบทีช& ดั เจน
ตัวอย่างความเสีย& งร้ายแรงทีใ& ห้ผลประเมินเป็ นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวติ และถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในส่วน
งานวิชาการ ทัง@ ๆ ทีอ& ยูใ่ นวิสยั ทีส& ว่ นงานวิชาการ สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ทเ&ี กิดขึน@ ได้
แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสีย& งหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดงั กล่าว
2. ส่วนงานวิชาการ หรือหน่ วยงานเสื&อมเสียชื&อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ ทไ&ี ม่ดี อันเนื&องมาจากปจั จัยต่างๆ
เช่น คณาจารย์ นักวิจยั หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็ นข่าวปรากฏให้เห็นตามสือ& ต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ตอ้ งปิ ดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปจั จุบนั ทีเ& รียนอยูอ่ ย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ&งได้คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็ น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็ นไปตามเงือ& นไขทีก& ล่าวไว้ขา้ งต้น
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การไม่เข้าข่ายทีท& าํ ให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ได้แก่
1. ส่วนงานวิชาการ มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสีย& งเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื&อลด
ผลกระทบสําหรับความเสีย& งทีท& าํ ให้เกิดเรือ& งร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน
2. เป็ นเหตุสดุ วิสยั อยูน่ อกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของส่วนงานวิชาการ
3. เหตุการณ์ รา้ ยแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที&ลดน้ อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที&ได้กําหนดไว้
ล่วงหน้า
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เป้ าหมาย 3-4 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน............3.......... ข้อ ........3............คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 วิทยาลัยได้มกี ารแต่งตัง@ คณะกรรมการบริหารความเสีย& ง
ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย& ง และปจั จัยทีท& าํ ให้เกิดความเสีย& ง อย่างน้อย
3 ด้าน ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสีย& ง และจัดลําดับความสําคัญของ
ปจั จัยเสีย& งเพือ& นําไปทําแผนบริหารความเสีย& ง
ข้อ 3 มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย& ง โอกาสทีจ& ะเกิด ผลกระทบความรุนแรง
และจัดลําดับความเสีย& งทีไ& ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และกําหนดกิจกรรม
ควบคุมความเสีย& งทีม& คี วามเสีย& งเร่งด่วนทีต& อ้ งดําเนินการตามลําดับ ดังนี@
1. ความเสีย& งด้านกลยุทธ์
2. ความเสีย& งด้านปฏิบตั งิ าน
3. ความเสีย& งภาพลักษณ์และชือ& เสียง
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
7.4

หมายเลข
ชือเอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิ ง
QA7.4-1001 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการบริหารความเสีย& ง
QA7.4-2001 วิเคราะห์และประเมินบริหารความเสีย& ง (ป.ย2)
QA7.4-2001 วิเคราะห์และประเมินบริหารความเสีย& ง (ป.ย2)
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บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA7.4-1001
QA7.4-2001

QA7.4-2001

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง
สถาบัน
งานบริหารความเสีย& ง
งานบริหารงานทัวไป
&

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 12 : การปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้ าที ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิ ชาการ
ชนิ ดตัวบ่งชี: : ผลผลิ ต
คําอธิ บาย : สภาสถาบันถือเป็ นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาทีต& อ้ งมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบาย กรอบทิศ ทางการดํ า เนิ น งานตามอัต ลักษณ์ ข องสถาบัน อุ ด มศึก ษา กํา หนดระบบกลไกและ
กระบวนการทีเ& ป็ นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื&อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื&อนสถาบันอุดมศึกษา
รวมทัง@ การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาสถาบันอย่างยังยื
& น
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข& องสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื&อนการดําเนินงานของสถาบันตามหน้าทีแ& ละบทบาท
ของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมสภา
สถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้คา่ คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําส่วนงาน
วิชาการ (คะแนนเต็ม 5) ทีค& รอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี@
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าทีท& ก&ี าํ หนดในพระราชบัญญัตขิ องสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานทีเ& กีย& วข้อง
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
เอกสารหรือหลักฐานทีแ& สดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นทีก& าํ หนดในเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ ในระดับคณะไม่ตอ้ งประเมิน
สมศ.
12

เป้ าหมาย .........................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...................... ข้อ .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง

90

บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 13 : การปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้ าที ของผู้บริ หารสูงสุดของส่วนงานวิ ชาการ
ชนิ ดตัวบ่งชี: : ผลลัพธ์
คําอธิ บาย : การประเมินผลตามหน้าทีแ& ละบทบาทของผูบ้ ริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ านประจําปี ของส่วนงานวิชาการ จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ประสิทธิผลของแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้คา่ คะแนนการประเมินผลผูบ้ ริหารโดยคณะกรรมการทีส& ภาสถาบันแต่งตัง@
(คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา :
1. เอกสารหรือหลักฐานทีแ& สดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลส่วนงานวิชาการ
รวมทัง@ ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของส่วนงานวิชาการตามหน้าทีแ& ละบทบาทของผูบ้ ริหารส่วนงาน
วิชาการ
2. เอกสารหรือหลักฐานที&แสดงรายละเอียดการดําเนินการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลส่วนงาน
วิชาการ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมทีแ& สดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารส่วนงาน
วิชาการได้กําหนดให้มกี ระบวนการทีเ& ป็ นรูปธรรมในการจัดการเพื&อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของส่วนงานวิชาการ
3. เอกสารหรือหลักฐานทีแ& สดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารส่วนงานวิชาการมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น
ระบบในด้า นนโยบายและแผน ด้า นการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงานวิชาการทีเ& ป็ นมติคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
4. เอกสารหรือหลักฐานทีแ& สดงให้เห็นถึงนโยบายของส่วนงานวิชาการทีก& าํ หนดให้มรี ะบบการประเมินผูบ้ ริหาร
โดยคณะกรรมการทีค& ณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการแต่งตัง@ และมีการดําเนินงานตามระบบนัน@
5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทัง@ ผลกระทบทีเ& กิดขึน@ จากการตัดสินใจของผูบ้ ริหารส่วนงาน
วิชาการ
สมศ.
13

เป้ าหมาย .........................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...................... ข้อ .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 8.1 : ระบบและกลไกการเงิ นและงบประมาณ (คํารับรองตัวชี:วดั ที 14)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส& อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปี ทส&ี อดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส่วนงานวิชาการและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง@
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคง
&
ของส่วนงานวิชาการ อย่างต่อเนื&อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าทีต& รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ทส&ี ว่ นงานวิชาการ กําหนด
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็ นแผนระยะยาวทีร& ะบุท&มี าและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของส่วนงาน
วิชาการ ทีส& ามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานวิชาการควรประเมินความต้องการทรัพยากรทีต& อ้ งจัดหา
สํา หรับ การดํา เนิ น งานตามกลยุทธ์แ ต่ ล ะกลยุทธ์แ ละประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ยากรออกมาเป็ น เงิน ทุน ที&
ต้องการใช้ ซึง& จะเป็ นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาทีส& ว่ นงานวิชาการ ใช้ในการดําเนินการให้
กลยุทธ์นนั @ บังเกิดผลจากนัน@ จึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงทีม& าของเงินทุนทีต& อ้ งการใช้ว่าสามารถจัดหา
ได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
เงินทุนสะสมของหน่ วยงาน เงินบริจาคจากหน่ วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือส่วนงานวิชาการ จะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธกี ารอื&นๆ อีกเพิม& เติม เช่น การแปลงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเป็ นมูลค่า รวมทัง@ มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่ วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที&
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของส่วนงานวิชาการ
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
เป้ าหมาย 4-5 ข้อ 3 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน 7 ข้อ 5 คะแนน
เกณฑ์
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
ข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส& อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8.1
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร
QA8.1-1001ie
QA8.1-1002ie
QA8.1-1003ie

ข้อ 2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อ 3

มีงบประมาณประจําปี ทส&ี อดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อ 4

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง@
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อ 5

มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมันคงของสถาบั
&
นอย่างต่อเนื&อง
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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QA8.1-1001agri
QA8.1-1002agri
QA8.1-1003agri
QA8.1-1004agri
QA8.1-2001ie
QA8.1-2002ie
QA8.1-2001agri
QA8.1-2002agri
QA8.1-2003agri
QA8.1-2004agri
QA8.1-2005agri
QA8.1-2005-2agri
QA8.1-3001ie
QA8.1-3002ie
QA8.1-3001agri
QA8.1-3001-2agri
QA8.1-3002agri
QA8.1-3003agri
QA8.1-3004agri
QA8.1-3005agri
QA8.1-4001ie
QA8.1-4002ie
QA8.1-4003ie
QA8.1-4004ie
QA8.1-4005ie
QA8.1-4006ie
QA8.1-4007ie
QA8.1-4008ie
QA8.1-4001agri
QA8.1-4001-2agri
QA8.1-4002agri
QA8.1-4002-2agri
QA8.1-4003agri
QA8.1-5001ie
QA8.1-5002ie
QA8.1-5003ie
QA8.1-5004ie
QA8.1-5001agri
QA8.1-5002agri

ข้อ 6

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าทีต& รวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทส&ี ถาบันกําหนด
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อ 7

ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
**หมายเหตุ - ie หมายถึง หลักฐานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- agri หมายถึง หลักฐานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง
QA8.1-1001ie
QA8.1-1002ie
QA8.1-1003ie
QA8.1-1001agri
QA8.1-1002agri
QA8.1-1003agri
QA8.1-1004agri
QA8.1-2001ie
QA8.1-2002ie
QA8.1-2001agri
QA8.1-2002agri
QA8.1-2003agri
QA8.1-2004agri
QA8.1-2005agri
QA8.1-2005-2agri
QA8.1-3001ie

ชือเอกสารอ้างอิ ง
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี งบประมาณ 53
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 53
หนังสือเชิญประชุม
แผนกลยุทธ์ 50-59 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังและแผนทีย& ทุ ธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ และแผนทีท& างการเงินของสถาบันและคณะ
ปี งบประมาณ 52-54
ยุทธศาสตร์และแผนทีก& ลยุทธ์ทางการเงินปี งบประมาณ 53-58
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะ ที& 201/2553
19 ส.ค. 53
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 53
คูม่ อื การกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 53
บันทึกการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปี 53
มติทป&ี ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง@ ที& 7/2552
บันทึกแจ้งรายได้คา่ ธรรมเนียม และแสดงรายรับจริง จําแนกตาม
ชัน@ ปี โดยแจ้งสาขาวิชาใช้เงิน ภาคการศึกษาละ 2 ครัง@
บันทึกเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน
คําสังสถาบั
&
นที& 0033/2554 และที& 2121/2552 เรือ& งการมอบ
อํานาจในการดําเนินการของส่วนวิชาการ
บันทึกรายงานการใช้อาํ นาจแทนอธิการบดีสง่ กฏหมายสภา
สถาบันฯ
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 53
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QA8.1-5003agri
QA8.1-6001ie
QA8.1-6001agri
QA8.1-6002agri
QA8.1-6003agri
QA8.1-6004agri
QA8.1-6005agri
QA8.1-7003ie
QA8.1-4003ie
QA8.1-5003ie
QA8.1-7001agri
QA8.1-7002agri
แหล่ง
เอกสารอ้างอิ ง

QA8.1-3002ie
QA8.1-3001agri

QA8.1-3001-2agri
QA8.1-3002agri
QA8.1-3003agri
QA8.1-3004agri
QA8.1-3005agri
QA8.1-4001ie
QA8.1-4002ie
QA8.1-4003ie

QA8.1-4004ie
QA8.1-4005ie
QA8.1-4006ie

QA8.1-4007ie
QA8.1-4008ie

QA8.1-4001agri
QA8.1-4001-2agri
QA8.1-4002agri
QA8.1-4002-2agri
QA8.1-4003agri
QA8.1-5001ie
QA8.1-5002ie

แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี งบประมาณ 53
มติสถาบันฯครัง@ ที& 9/2552 ลงวันที& 28 ตุลาคม 52 ข้อ 1 อนุมตั ิ
ประมาณรายรับและรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ประจําปี งบประมาณ 53
โปรแกรมบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์รบั -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
ทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่ายจริงเงินรายได้ใน โปรแกรม Excel
ทะเบียนคุมเงินงานวิจยั เงินงบประมาณ และเงินรายได้ โปรแกรม
รูปแบบเดียวกับบัญชี 3 มิติ
ทะเบียนคุมเงินยืมทดลองจ่ายของส่วนวิชาการ โดยใช้ โปรแกรม
Excel
ผลประเมินคุณภาพของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ
2553
บันทึกโปรแกรมบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พงึ รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3
มิติ ประจําปี งบประมาณ 53
บันทึกบัญชี - ทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ 53
รายงานการเงินประจําเดือนพร้อมสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายและ
เงินคงเหลือทัง@ เงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 53
สรุปค่าใช้จ่ายงบลงทุน ตามระบบบัญชี 3 มิติ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าสิง& ก่อสร้าง ประจําปี งบประมาณ 53 สรุปค่าเสือ& มราคาครุภณ
ั ฑ์
สิง& ก่อสร้าง และสินทรัพย์ถาวร ประจําปี งบประมาณ 53
สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประจําปี งบประมาณ 53 งบ
ดําเนินงาน/กองทุนสินทรัพย์ถาวร, จัดโครงการต่างๆ ค่าใช้จ่าย
ผูเ้ ข้าร่วมอบรม สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการและเดินทางไป
ปฏิบตั ริ าชการในและต่างประเทศ
รายงานการดําเนินการเกีย& วกับเงินยืมและเงินทดรองราชการ
รายงานสรุปเกีย& วกับการดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจยั ด้วยเงินงบประมาณและโครงการวิจยั ด้วยเงิน
รายได้ ประจําปี งบประมาณ 53
รายงานการใช้เงินรายได้ ครัง@ ที& 1
รายงานการใช้เงินรายได้ ครัง@ ที& 2
เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ครัง@ ที&
7/2553
เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ครัง@ ที&
9/2553
เอกสารการประชุมแต่ละวาระ
รายงานผลการปฏิบตั กิ าร ประจําปี งบประมาณ 53 รอบ 9 เดือน
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีค& าดว่าจะเบิกจ่าย 3 เดือนจนถึงสิน@
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QA8.1-5003ie

QA8.1-5004ie
QA8.1-5001agri
QA8.1-5002agri
QA8.1-5003agri
QA8.1-6001ie
QA8.1-6001agri
QA8.1-6002agri
QA8.1-6003agri
QA8.1-6004agri
QA8.1-6005agri

QA8.1-7003ie
QA8.1-7001agri
QA8.1-7002agri

ปี งบประมาณ 53
วิเคราะห์รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายรับจากค่า
สอนบริการต่างคณะ-รายจ่ายเบิกจ่ายค่าสอนภาคฤดูรอ้ นไม่เกิน
เงินรายรับ ปี การศึกษา 3/52
ข้อมูลู พืน@ ฐานรายงานการประเมินตนเอง ประจําปี งบประมาณ 53
รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
บันทึกส่งรายงานข้อมูลผลการจัดซือ@ -จัดจ้างงบด้วยเงินรายได้
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
แบบฟอร์มการจองเงินในการขอนุมตั จิ ดั ซือ@ /จัดจ้างแยกแต่ละ
หน่วยงาน
คําสังแต่
& งตัง@ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ 53
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในยของส่วน
รายการ ที& กค 0408/ว.107
โครงสร้างการบริหารงานส่วนตรวจสอบภายในสถาบัน
คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี งบประมาณ
53
บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี งบประมาณ 53
บันทึกแจ้งเปิ ดตรวจสอบรายงานการเงิน ประจําปี งบประมาณ 53
จากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เอกสารรับรองการขออนุมตั ใิ ช้เงินสํารองจ่าย
Print out หน้าเว็บไซต์ การใช้โปรแกรม ระบบทะเบียนคุณเงิน
งบประมาณ (ระบบบัญชี 3 มิต)ิ
รายงานรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 53
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ตัวบ่งชี:ที 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีร ะบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในที&เ หมาะสมและสอดคล้องกับพัน ธกิจ และ
พัฒนาการของส่วนงานวิชาการ ตัง@ แต่ระดับภาควิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที&
กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื&องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของส่วนงานวิชาการ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชีเ@ พิม& เติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการ
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค& รบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ทเ&ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็ นรายงานทีม& ขี อ้ มูลครบถ้วนตามทีส& าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงานวิชาการ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกี ารพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข@ องแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี@
6. มีระบบสารสนเทศทีใ& ห้ขอ้ มูลสนับสนุ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง@ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
ผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของส่วนงานวิชาการ
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี&ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะต่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ทิ ด&ี หี รืองานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห& น่ วยงานพัฒนาขึน@ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอืน& สามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ 6
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
ข้อ
9.1
เกณฑ์
ข้อ 1

เป้ าหมาย 7-8 ข้อ 4 คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........6........... ข้อ .........3............คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีส& อดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะ และมีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ และประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพือ& ผลักดันให้การประกันคุณภาพของคณะดียงิ& ขึน@ และ
ต่อเนื&อง
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ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลข
เอกสาร
QA9.1-1001
QA9.1-1002
QA9.1-1003

ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

ข้อ 7

-มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ& งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
-นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

QA9.1-2001

มีการกําหนดตัวบ่งชีต@ ามอัตลักษณ์ของคณะตามตัวบ่งชี@ ที& 2.7.1 โดย
กําหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัย : เป็ นผูน้ ํา เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์สงั คม
มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค& รบถ้วน

QA9.1-3001

มีระบบสารสนเทศทีใ& ห้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทัง@ 9 องค์ประกอบคุณภาพ จากเวบไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
และเวบไซต์งานแผน เวบไซต์บริหารทรัพยากรบุคคล เวบไซต์การเงินฯ เวบ
ไซต์สาํ นักทะเบียน และ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ
-มีการประเมินผลจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
-วิทยาลัยฯได้มกี ารจัดอบรมโครงการเพิม& พูนความรูด้ า้ นประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารความเสีย& ง ให้กบั บุคลากรและนักศึกษา

QA9.1-2002

QA9.1-4001

QA9.6-1001
QA9.6-1002

QA9.1-7001
QA3.2-2001

ข้อ 8
ข้อ 9
หมายเลข
ชือ& เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
QA9.1-1001 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
QA9.1-1002 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา
QA9.1-1003 คําสังแต่
& งตัง@ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สาขาวิชา
QA9.1-4001 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
QA9.1-2001 นโยบายการจัดการเรียนการสอน

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ

QA9.1-3001
QA9.1-4001
QA9.1-6001
QA9.1-6002
QA9.1-7001
QA3.2-2001

วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ
สถาบันฯ
วิทยาลัยฯ
ส่วนงานแผน
วิทยาลัยฯ

กําหนดอัตลักษณ์ในส่วนของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
Website สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Website ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ของ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
ความพึงพอใจของนายจ้าง
โครงการเพิม& พูนความรูด้ า้ นประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ความเสีย& งตามแผนประจําปี งบ 54
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วิทยาลัยฯ
Website
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี: สมศ. ที 15 : ผลประเมิ นการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ชนิ ดตัวบ่งชี: : ผลผลิต
คําอธิ บาย : ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ระบุไว้ว่า “...ให้หน่ วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานัน@ อย่า งน้ อยหนึ& งครัง@ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้ส ถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาทราบ รวมทัง@
เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทัง@ นี@ สถานศึกษาจะดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค& รอบคลุมตัวบ่งชีท@ ส&ี าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัด
กําหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชี@ทเ&ี น้นด้านปจั จัยนําเข้าและกระบวนการ ซึง& ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด นี@ จะเป็ น คะแนนที&ส ามารถสะท้อนประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของคุณ ภาพการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนัน@ ในการประเมินตัวบ่งชี@น@ี จะใช้ค่าเฉลี&ยคะแนน
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ตอ้ งทําการประเมินใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้คา่ คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา : คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ :
1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามทีห& น่ วยงานต้น
สังกัดกําหนด ตัง@ แต่ปีการศึกษา 2553 (เนื&องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
ประเมินปี 2555 ใช้คา่ เฉลีย& คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
ประเมินปี 2556 ใช้คา่ เฉลีย& คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553
2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวทีก& าํ หนดใน
ระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชีน@ นั @ มาใช้แทน)
สมศ.
15

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย ........................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........................................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 10.1 :
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี(3D)
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. วางแผนพัฒนา ส่วนงานวิชาการ ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี( 3D) และส่งเสริมสนับสนุ น ทัง@
ทรัพยากร สิง& อํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมคิ มุ้ กันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มอี งค์กรความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั งิ านเพื&อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี(3D) อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝา่ ยในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี(3D)
5. กํา กับ ติด ตามให้ ส่ว นงานวิช าการ พัฒ นา หรือ มีน วัตกรรมส่งเสริม ให้การดํา เนิน งานเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี(3D)
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
3D
10.1
เกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

เป้ าหมาย ....................ข้อ .....................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน......................ข้อ .....................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ตัวบ่งชี:ที 10.2 : ผลที เกิ ดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี(3D)
มีความรู้ เจตคติทด&ี ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ชนิ ดของตัวบ่งชี: : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกจิ กรรมสนับสนุนนโยบาย
มีกจิ กรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ด้าน
3D
10.2

หมายเลข
เอกสารอ้างอิ ง

เป้ าหมาย .........................................คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน...........................................คะแนน
การดําเนิ นงานในแต่ละข้อ

ชือเอกสารอ้างอิ ง
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คะแนน 3
มีกจิ กรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3 ด้าน
บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
หมายเลขเอกสาร

แหล่งเอกสารอ้างอิ ง

ส่วนที 3
สรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2553
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ตารางที ส.1 สรุปผลการประเมิ นรายตัวบ่งชี:ตามองค์ประกอบคุณภาพ

99

100

101

102
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จุดแข็ง แนวทางเสริ มจุดแข็ง จุดที ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิ ทยาลัยการบริ หารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
องค์ประกอบที 1
1.

1.

องค์ประกอบที 2

ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริ มจุดแข็ง
---1.
--จุดที ควรพัฒนา
----

1.

การผลิ ตบัณฑิ ต
จุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
---

แนวทางเสริ มจุดแข็ง

----

----

จุดที ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มีสดั ส่วนของอาจารย์ประจําทีม& คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกต่อ 1. วางแผนเพื&อสนับ สนุ น ให้อ าจารย์ศ ึกษาต่ อใน
อาจารย์ประจําทัง@ หมดตํ&า
ระดับปริญญาเอกมากขึน@ และเนื&องจากอาจารย์
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีจาํ นวนน้อยมากไม่เหมาะสม
ในวิทยาลัยยังมีจํานวนน้อย ในการรับอาจารย์
กับภารกิจทีม ี
ต้องกําหนดรับเฉพาะคุณวุฒปิ ริญญาเอกเท่านัน@
2. ต้องจัดทําภารกิจของบุคลากรสายสนับสนุ นให้
ชัด เจน เพื&อ นํ า เสนอต่ อ สถาบัน ฯในการเพิ&ม
อัตรากําลัง

องค์ประกอบที 3
1.

กิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
--1.

จุดที ควรพัฒนา
1. ยังขาดการประสานงานกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื&อง
2. การสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพทัง@ ภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
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แนวทางเสริ มจุดแข็ง
---

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เพิม& ช่องทาง และจัดผูร้ บั ผิดชอบด้านสือ& สาร
องค์กร เพือ& รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลของศิษย์
เก่า และการแจ้งข่าวสาร
2. ดําเนินการให้นกั ศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพทัง@ ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน

และมีกจิ กรรมร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรม

องค์ประกอบที 4

การวิ จยั
จุดแข็ง
แนวทางเสริ มจุดแข็ง
1. มีผลงานวิจยั ทีม& คี ุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ 1. สนั บ สนุ น การขอทุ น วิ จ ั ย จากภายนอก ที& ม ี
ของชุมชน สังคม และสภาวะเศรษฐกิจป จั จุบนั ของ
ผูใ้ ช้งานวิจยั ชัดเจน
ประเทศ
2. มีเงินสนับสนุนการวิจยั ในสัดส่วนทีส& งู
จุดที ควรพัฒนา
1. ต้องเร่งจัดให้มกี ารจัดสรรงบประมาณในการทําวิจยั
ตลอดจนสนับสนุนการขอทุนวิจยั จากภายนอก และมี
การสร้างผลงานวิจยั ทีม& คี ณ
ุ ภาพ

องค์ประกอบที 5
1.

การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม
จุดแข็ง
-1. -

จุดที ควรพัฒนา
1. ควรจัดกิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั และให้มกี ารถ่ายทอดอย่างเป็ น
รูปธรรม

องค์ประกอบที 6
1.

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเร่ ง ประชาสัม พัน ธ์ และสร้ า งความ
ชัดเจนของทิศทางการวิจยั
2. สนับสนุนการขอทุนวิจยั จากภายนอก
3. เสริมสร้างศักยภาพและจัดการให้ความรูแ้ ก่
คณาจารย์ใ นการทํา การวิจ ัย ตลอดจนหา
แหล่งเงินทุนในการวิจยั

แนวทางเสริ มจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. หาแนวทางในการนําผลงานการวิจยั มาบูรณา
การในการให้บริการทางวิชาการและมีการ
ประเมินผลงานดังกล่าวอย่างเป็ นรูปธรรม

การทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
---1.
---

แนวทางเสริ มจุดแข็ง

จุดที ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมกับ
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ตลอดจนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับงาน
ด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้
2. มีการประเมินความสําเร็จในการทํากิจกรรมและนําผล
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ไปใช้
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
จุดแข็ง
1.
---

นักศึกษามีโอกาสได้รว่ มกิจกรรมต่างๆ

1.

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
----

จุดที ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ดําเนินการจัดทําเอกสารอย่างเป็ นรูปธรรมและ
1. วิทยาลัยต้องดําเนินการจัดทําเอกสารผลการ
ดําเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็ น ชัดเจน และถ่ายทอดไปสูบ่ ุคลากรทุกระดับชัน@
รูปธรรมและชัดเจน
องค์ประกอบที 8

การเงิ นและงบประมาณ
จุดแข็ง

1. -

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
1. -

จุดที ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. -

องค์ประกอบที 9
1.

1. -

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริ มจุดแข็ง
---1. สร้างกลไกการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกส่วนใน
คณะ

จุดที ควรพัฒนา
1. ขาดแนวทางการปฏิบตั ทิ ด&ี ดี า้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ& ทีส& ามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยงานอืน&
ได้
2. การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษายังไม่
เข้มแข็ง
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สร้างสรรค์แนวทางการปฏิบตั ทิ ด&ี ดี า้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. บุคลากรในวิทยาลัยยังไม่คอ่ ยเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพจึงต้องเร่งสร้างความ
เข้าใจและให้เห็นผลทีจ& ะได้รบั จากการมีการ
ประกันคุณภาพทีด& ี
3. สร้างกลไกการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกส่วนใน
คณะ

ภาคผนวก

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2553
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OrgID

EduYear

UnivID

FacID

CdsID

17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589

1
2
3
4
5
6

17218

2553

01600

01589

7

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

18
19
20
21
22
23
24

17218

2553

01600

01589

25

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

26
27
28
29
30
31
32

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

33
34
35
36
37
38
39

17218

2553

01600

01589

40

CdsName
จํานวนหลักสูตรทีเ ปิ ดสอนทังหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโททีม
 เี ฉพาะแผน ก
- -ระดับปริญญาโททีม
 เี ฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ทีม
 ท
ี งั
แผน ก และ แผน ข อยูใ่ นเอกสารหลักสูตร
ฉบับเดียวกัน
- -ระดับปริญญาโท แผน ก ทีม
 น
ี ักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ ปิ ดสอนทังหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ ปิ ดสอนและได ้รับ
การรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทังหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต
 งั
ทังหมด
จํานวนหลักสูตรทีเ ปิ ดสอนโดยศูนย์การจัด
การศึกษานอกสถานทีต
 งทั
ั งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทีเ ปิ ดสอนโดยศูนย์การจัด
การศึกษานอกสถานทีต
 งและผ่
ั
านการ
รับทราบจากสกอ.
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทังหมดทีไ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF
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CdsValues
5.00
2.00
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00

17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589

41
42
43
44
45
46

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

47
48
49
50
51
52
53

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

54
55
56
57
58
59
60

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

61
62
63
64
65
66
67

17218
17218
17218
17218
17218
17218
17218

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

01600
01600
01600
01600
01600
01600
01600

01589
01589
01589
01589
01589
01589
01589

68
69
70
71
72
73
74

17218

2553

01600

01589

75

17218

2553

01600

01589

76

17218

2553

01600

01589

77

17218

2553

01600

01589
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- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทังหมดทีไ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี
ผลการดําเนินงานฯ ครบถ ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทังหมดทีไ ด ้รับอนุมัตต
ิ าม
กรอบ TQF ทีม
 ผ
ี ลการประเมินตามตัวบ่งชีผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่าง
น ้อยร ้อยละ 80 ของตัวบ่งชีทีก
 ําหนด)
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทังหมดทีย
 ังไม่ได ้รับอนุมัต ิ
ตามกรอบ TQF แต่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถ ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม
 ค
ี วามร่วมมือ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนทีเ กีย
 วข ้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนนั กศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมดทุกระดับ
การศึกษา
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด - ระดับ
อนุปริญญา
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด - ระดับ
ปริญญาตรี
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด ระดับ ป.บัณฑิต
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- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด - ระดับ
ปริญญาโท
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด - ระดับ
ปริญญาโท (แผน ก)
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด - ระดับ
ปริญญาโท(แผน ข)
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -จํานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทังหมด - ระดับ
ปริญญาเอก
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทังหมด
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท ี
ตอบแบบสํารวจเรือ
 งการมีงานทํา
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท ี
ได ้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท ี
ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทม
ี ี
งานทําก่อนเข ้าศึกษา
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท ี
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เงินเดือนหรือรายได ้ต่อเดือน ของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทไี ด ้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย
 )
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทังหมด
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทังหมด
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญา
ตรีทไี ด ้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
 บการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนน
เต็ม ๕)
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญา
โททีไ ด ้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
 บการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนน
เต็ม ๕)
จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที
ได ้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
 บการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนน
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จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด รวมทังที
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
- -จํานวนอาจารย์ประจําทีป
 ฏิบัตงิ านจริง
- -จํานวนอาจารย์ประจําทีล
 าศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีด
 ํารง
ตําแหน่งอาจารย์
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ ม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ) ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ ม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ) ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ ม่มต
ี ําแหน่ง
ทางวิชาการ) ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีด
 ํารง
ตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีด
 ํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีด
 ํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
 วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก
จํานวนนั กศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนเครือ
 งคอมพิวเตอร์ทจ
ี ัดบริการให ้
นักศึกษา
จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่าง
ๆ ของนักศึกษาทีม
 ก
ี ารลงทะเบียนการ
ใช ้ Wi-Fi กับสถาบัน
ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการ
ห ้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้อืน
 ๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการ
ใช ้งานแก่นักศึกษา
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17218

ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการด ้าน
กายภาพทีเ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร อุป
 มต่ออินเตอร์เน็ ต
กรณ์การศึกษา และจุดเชือ
ในระบบไร ้สาย
ผลการประเมินคุณภาพในการให ้บริการสิง
อํานวยความสะดวกทีจ
 ําเป็ นอืน
 ๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนั กศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด ้าน
อาหารและสนามกีฬา
ผลการประเมินคุณภาพในการให ้บริการ
สาธารณู ปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายทีเ กีย
 วข ้อง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนใน
เรือ
 งคุณภาพการสอน และสิง สนับสนุนการ
เรียนรู ้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลีย
 ทุก
หลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์
หรือการค ้นคว ้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที
ตีพม
ิ พ์ (ปริญญาโท)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
 งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
 งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทป
ี รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎใน
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี ช
ี อ
ประกาศของ สมศ.
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี ช
ี อ
ในประกาศของ สมศ.
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฏ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี ช
ี อ
อยูใ่ นฐานข ้อมูลสากล ISI
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 4 (Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
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- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 3 (Q3) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 2 (Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 1 (Q1) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทเี ผยแพร่ (ปริญญาโท)
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์
ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ (ปริญญาเอก)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
 งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
 งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทป
ี รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎใน
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี ช
ี อ
ประกาศของ สมศ.
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี ช
ี อ
อยูใ่ นประกาศของ สมศ.
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฏ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี ช
ี อ
อยูใ่ นฐานข ้อมูลสากล ISI
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 4 (Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
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- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 3 (Q3) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 2 (Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 1 (Q1) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -ระดับปริญญาเอก ทีม
 น
ี ักศึกษาลงทะเบียน
เรียน
จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทเี ผยแพร่ (ปริญญาเอก)
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
- -จํานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท ี
ได ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ร ้อยละของอาจารย์ประจําทีด
 ํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการของปี ทีผ
 ่านมา
ร ้อยละของอาจารย์ประจําทีม
 ค
ี ณ
ุ วุฒป
ิ ริญญา
เอกปี การศึกษาทีผ
 า่ นมา (กรณีทเี ลือกใช ้
เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิม
 ขึนของร ้อยละ
ฯ)
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีป
 ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒป
ิ ริญญา
หรือเทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีป
 ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีป
 ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีป
 ฏิบต
ั งิ าน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒป
ิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลีย
 (คะแนนเต็ม ๕)
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194

จํานวนนั กวิจัยประจําทังหมด รวมทังที
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
- -จํานวนนักวิจัยประจําทีป
 ฏิบัตงิ านจริง
จํานวนอาจารย์ประจําและนั กวิจัยประจําที
ได ้รับการพัฒนาศักยภาพด ้านงานวิจัยหรือ
งานสร ้างสรรค์
จํานวนอาจารย์ประจําและนั กวิจัยประจําที
ได ้รับความรู ้ด ้านจรรยาบรรณการวิจย
ั
จํานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด (ไม่นับผู ้ลา
ศึกษาต่อ)
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนนั กวิจัยประจําทังหมด (ไม่นับผู ้ลา
ศึกษาต่อ)
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์ทม
ี ก
ี าร
ิ ธิบต
ยืน
 การจดทะเบียนสิทธิบต
ั รหรืออนุสท
ั ร
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
 งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ในรายงาน
สืบเนือ
 งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือจํานวนการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทป
ี รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎใน
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี ช
ี อ
ประกาศของ สมศ.
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- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี ช
ี อ
อยูใ่ นประกาศของ สมศ.
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฏ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี ช
ี อ
อยูใ่ นฐานข ้อมูลสากล ISI
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 4 (Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 3 (Q3) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 2 (Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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212

จํานวนบทความวิจัยฯ ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื ปรากฎในฐานข ้อมูล
วารสารวิชาการทีม
 ช
ี อ
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนันถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท ี 1 (Q1) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ทีต
 พ
ี ม
ิ พ์
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี ด ้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนรวมของผลงานวิจัยทีน
 ํ าไปใช ้
ประโยชน์
จํานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ทน
ี ํ าไปใช ้
ประโยชน์
จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ ด ้รับการ
รับรองคุณภาพ
- -บทความวิชาการทีไ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ
- -บทความวิชาการทีไ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ
- -ตําราหรือหนังสือทีม
 ก
ี ารตรวจอ่านโดย
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- -ตําราหรือหนังสือทีใ ช ้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล ้ว หรือตํารา
หรือหนังสือทีม
 ค
ี ณ
ุ ภาพสูงมีผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ
- -จํานวนนักวิจัยประจําทีล
 าศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทีล
 าศึกษาต่อ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนนั กวิจัยประจําทีล
 าศึกษาต่อ
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ทังหมด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ทีบ
 รู ณาการเฉพาะกับการเรียนการ
สอน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ทีบ
 รู ณาการเฉพาะกับการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ทีบ
 รู ณาการกับทังการเรียนการสอน
และการวิจัย
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทีส
 ง่ เสริม
สนับสนุนด ้านศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
สภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
คะแนนการประเมินผลผู ้บริหารโดย
คณะกรรมการทีส
 ภาสถาบันแต่งตัง (คะแนน
เต็ม ๕)
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