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ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีปฏิทิน พ.ศ.2559 (1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59)
คาอธิบาย :
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิ ชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบั น
ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ ระดั บ นานาชาติ โดยมี แ นวคิ ด ว่า ผลงานหรือ กิ จ กรรมนั้ นสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ยนรู้ ที่ ค าดหวัง ( ELOs) และ Program
Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ สถาบัน ดาเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:
1
2
ไม่มีการ
มีผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
เบื้องต้น
กาหนด
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่่มบูรณ์
ไม่สามารถ/

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงาน

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม

5
4+มีการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ
ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ มีการ
ดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
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ไม่มีการ
วิเคราะห์)

เทียบกับ
เป้าหมาย

เป้าหมายที่
กาหนด

ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า
คู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

ระดับสาขาวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับ
สาขาวิชา

= ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา
จานวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด

หมายเหตุ :
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ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2557-2559 อาจารย์
ประจามีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

จานวน (ชิ้นงาน)
ผลงานวิจัย
พ.ศ. พ.ศ . พ.ศ .
รวม
วิทยาศาสตร
2557 2558
2559
บัณฑิต แขนง ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1)
1
0
11
12
วิชาเทคโนโลยี ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ท าผลงานร่ ว มกั บ 0
0
0
0
สารสนเทศ
นักศึกษา (2)
และการสื่อสาร รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 1
0
11
12

หลักฐาน

6 - (1) 1B_Sc(Information)

คะแนน

3.00
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หลักสูตร

วิทยาศาสตร
บัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผลดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2559 อาจารย์ประจามีผลงาน
วิชาการเพิ่มขึ้นจากปี 2557 และ 2558
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1)

หลักฐาน

จานวน (ชิ้นงาน)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 6 - (1) 24
4
16
24 B_Sc(Technology)

ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ท าผลงานร่ ว มกั บ 0
นักศึกษา (2)
รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 4

0

0

0

4

16

24

อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มี
ผลงานวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่ า ในปี 25572559 อาจารย์ประจามีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นในปี 2558 และกลับมาลดลงในปี 2559
จานวน (ชิ้นงาน)
ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 6 - (1) 3ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1)
3
5
3
11 B_Sc(Information)

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
แขนงวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ท าผลงานร่ ว มกั บ 7
การสื่อสาร
นักศึกษา (2)

รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) 10

10

4

21

15

7

32

คะแนน

3.00

3.00
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หลักสูตร

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
แขนงวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผลดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในรอบ 3 ปี (ปี พ.ศ.2557-2559) พบว่า ในปี 2558 อาจารย์ประจาเริ่มมี
ผลงานวิชาการ และในปี 2559 ก็มีผลงานเพิ่มขึ้น
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการของอาจารย์ (1)

หลักฐาน

จานวน (ชิ้นงาน)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 6 - (1) 4(ยังไม่เปิด) 1
20
21 M_Sc(Technology

ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ท าผลงานร่ ว มกั บ (ยังไม่เปิด) 0

0

0

20

21

คะแนน

3.00

นักศึกษา (2)
รวมผลงานวิชาการของอาจารย์ (3) = (1)+(2) (ยังไม่เปิด) 1
ผลการดาเนินงานระดับสาขาวิชา
ผลดาเนินงาน
ตามข้อมูลที่แสดงในระดับหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร

หลักฐาน

คะแนน
3.00
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Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่ปรับปรุงได้)
อาจารย์มีผลงานวิชาการทุกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์ - สาขาควรส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยให้เงินรางวัลเป็นเครื่องมือจูง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ชุมชน ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
ใจ
- สาขาควรส่งเสริมการทาวิจัยแบบบูรณาการที่ทางานร่วมกันระหว่างหลักสูตร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลงานวิ จั ย ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ และเป็ น การริ เ ริ่ ม ผลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมใหม่จากการผสมผสารความรู้ระหว่างหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60)
คาอธิบาย :
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจาเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/
สถาบันว่ามีการดาเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการกากับมาตรฐานจากระดับหลัก สูตรในคณะ สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับมาตรฐานได้ตามความ เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:
1
2
ไม่มีการ
มีผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
เบื้องต้น(เป็นข้อมูล
ตามเกณฑ์ที่ ดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยัง
กาหนด
ไม่่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

5
4+มีการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการดาเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ มีการ
ดาเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
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ระดับสาขาวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา

= ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา
จานวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด

หมายเหตุ :
ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
หลักสูตร

ผลดาเนินงาน

สาขาวิชาตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา
2560 โดยกาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงตลอดปี
ในการประชุ ม คณาจารย์ แ ละกรรมการสาขาวิช าฯ และได้ ผ่ า นสภา
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
มหาวิ ท ยาลั ย และรอ สกอ.รั บ รอง โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ จานวน ในปี
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560 นี้ เป็นปีแรก
และการสื่อสาร
สาหรับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดทา มคอ. 3 5 และ 7 และมี
การติ ด ตามในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ก่ อ นเสนอ
กรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด

หลักฐาน

7 - (1) 1_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปตรี_57
7 - (2) 1_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปตรี_58
7 - (3) 1_รายงานการตรวจ
AUNQA_ICTปตรี_59

คะแนน

3.00
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
และในการติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน ทุ ก ภาคการศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการกากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง
ชุดวิชาและวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา ตลอดจนการพิจารณา
ประเมินผลการจัดฝึกทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ดาเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่กาหนดได้ จึงได้
เร่ งรั ดปรั บ ปรุ งหลั กสูตรก่อนครบกาหนด และผลการดาเนินการตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเป็นไปในแนวทางที่ดี
ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
สกอ.กาหนด เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงแก้ปัญหาโดยการขอจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา 2558
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 หลั ก สู ต รด าเนิ น การจ้ า งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และมี
อาจารย์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด และดาเนินการเพื่อเตรียมการ
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560


ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม สกอ.
ก าหนด เนื่ อ งจากมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ ค รบตาม
เกณฑ์ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรจึงวางเป้าหมายในการ

หลักฐาน

คะแนน
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
แก้ปัญหาโดยการเร่งรัดในการปรับปรุงหลักสูตร ในแล้วเสร็จเพื่อ
ใช้ในปิการศึกษา 2560
สาขาวิ ช าตั้ ง เป้ า หมายในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บั ณฑิต แขนงวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการตามเกณฑ์และ
สามารถผ่านเกณฑ์ที่กาหนดได้ และมีการวางแผนดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์สกอ.ที่จะครบในปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึง และ
ผลการดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดเป็นไปในแนวทางที่ดี

ส าหรั บ มาตรฐานในการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามเกณฑ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง มาตรฐาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดทา มคอ. 3 5
วิชาเทคโนโลยี
และ 7 และมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อน
อุตสาหกรรม
เสนอกรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด และในการ
ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน ทุ ก ภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้มีการกากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาและ
วางแผนการจัดฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา ตลอดจนการพิจารณาประเมินผล
การจัดฝึกทุกภาคการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 หลั ก สู ต ร ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานตาม สกอ.
กาหนด เนื้องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ จึงทา

หลักฐาน

7 - (1) 2_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปตรี_57
7 - (2) 2_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปตรี_58
7 - (3) 2_รายงานการตรวจ
AUNQA_INTปตรี_59

คะแนน

3.00
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
ให้ ห ลั ก สู ต รตั้ ง เป้ า หมายและวางแผนและแก้ ปั ญ หาโดยการขอจ้ า ง
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในปี 2558

หลักฐาน

คะแนน

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดาเนินการจ้างผู้ทรงฯ และมีอาจารย์
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรดาเนินการจ้างผู้ทรงฯ และมีอาจารย์
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด และดาเนินการเพื่อเตรียมการในการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในปี 2560 ที่จะครบ 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ.
ปั จ จุ บั น ผ่ า นกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และอยู่ ร ะหว่ า งรอ สกอ.
พิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
7 - (1) 3_รายงานการตรวจ
การสื่อสาร ดาเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่กาหนดได้
AUNQA_ICTปโท57
ส าหรั บ มาตรฐานในการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามเกณฑ์ 7 - (2) 3_รายงานการตรวจ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มาตรฐาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดทา มคอ. 3 5
AUNQA_ICTปโท58
แขนงวิชาเทคโนโลยี
และ 7 และมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อน 7 - (3) 3_รายงานการตรวจ
สารสนเทศและการสื่อสาร เสนอกรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิทยาลั ยกาหนด และในการ
AUNQA_ICTปโท59
ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน ทุ ก ภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการ 7 - (4) 3_ระบบติดตามจัดเก็บการ
บริหารหลักสูตร ได้มีการกากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาและ ทางานผ่านMoodle_googleDrive
วางแผนการจั ด สั ม มนาเสริ ม /เข้ ม แก่ นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนการติ ด ตาม

3.00
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบ Moodle และ แบ่งปันข้อมูลกลางร่วมกันผ่าน
google drive มาจั ด เก็ บ และติ ด ตามการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ไ ด้
ฐานข้อมูล กลางที่เป็นปัจจุบันในการกากับคุณภาพของนักศึกษาและ
ภาระงานที่คณาจารย์ได้รับอยู่






วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หลักฐาน

คะแนน

ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 หลั ก สู ต ร ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานตาม สกอ.
กาหนด เนื้องจากคุณสมบัติและจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่
ครบตามเกณฑ์ จึงทาให้หลักสูตรตั้งเป้าหมายและวางแผนและแก้ปัญหา
ในปีต่อไป
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 หลั ก สู ต รด าเนิน กาครบตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
กาหนด และดาเนินการเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใช้
ในปี 2559 ที่จะครบ 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ.
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุงพัฒนาแล้วเสร็จและสามารถรับ
นักศึกษาและเปิดสอนได้ หลักสูตรดาเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด
7 - (2) 4_รายงานการตรวจ
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต แ ข น ง วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
AUNQA_INTปโท58_updated
อุตสาหกรรม ดาเนินการตามเกณฑ์และสามารถผ่านเกณฑ์ที่กาหนดได้
7 - (3) 4รายงานการตรวจ
โดยเปิดเรียนปี 2558 เป็นปีการศึกษาแรก
AUNQA_INTปโท_59

3.00
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน
7 - (4) 3_ระบบติดตามจัดเก็บการ
สาหรับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทางานผ่านMoodle
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดทา มคอ. 3 5 และ 7 และมี
การติ ด ตามในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ก่ อ นเสนอ
กรรมการสาขา ตามกรอบเวลาที่ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และในการ
ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน ทุ ก ภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้มีการกากับติดตาม การผลิต/ปรับปรุง ชุดวิชาและ
วางแผนการจั ด สั ม มนาเสริ ม /เข้ ม แก่ นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนการติ ด ตาม
วิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบ Moodle มาจัดเก็บและติดตามการเรียนการ
สอน เพื่อให้ได้ ฐานข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบันในการกากับคุณภาพของ
นักศึกษาและภาระงานที่คณาจารย์ได้รับอยู่




ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดาเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
และด าเนิ น การเพื่ อ เตรี ย มการในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ เพื่ อ ใช้ ใ น
ปี 2559 ที่จะครบ 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ.
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุงพัฒนาแล้วเสร็จและสามารถรับ
นักศึกษาและเปิดสอนได้ หลักสูตรดาเนินกาครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด

คะแนน

90

ผลการดาเนินงานระดับสาขาวิชา
ผลดาเนินงาน
สาขาวิชาได้วางเป้า หมายโดยกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพและมี ก าร
ควบคุมและติดตามการกากับมาตรฐานของหลักสูตรเป็นประจาโดย ทุกหลักสูตรของสาขาวิชา โดย
คณาจารย์มีการวางแผนอัตรากาลังและคุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามตัวบ่งชี้ C5และ C6 โดยใน
ส่วนของการดาเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรมีการตั้งเป้าหมายและดาเนินการสรุปได้ดังนี้

หลักฐาน
วท 7 - (1) ความก้าวหน้าหลักสูตร
58
วท 7 - (2) ความก้าวหน้าหลักสูตร
59
วท 7 - (3) ความก้าวหน้าผลิตชุด
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชามีการดาเนินการ ดังนี้
59
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีจานวนอาจารย์ประจา วท 7 - (4) ความก้าวหน้ามคอ_
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดเ แต่ได้มีการวางเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรและสามารถ จัดการเรียนการสอน59
วท 7 - (5)
กากับติดตามการดาเนินการให้สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนดในปีการศึกษา 2560
moodle_googledrive
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านตามเกณฑ์กาหนด และได้วางเป้าหมาย
เพื่อดาเนินงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยในขณะนี้หลักสูตร
ปรับปรุงผ่านสภามหาวิทยาลัยและดาเนินการเพื่อส่งให้ สกอ.พิจารณาต่อไป
3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การดาเนินการตามเกณฑ์
และสามารถผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึ กษา
2559 โดยขณะนี้หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ.แล้ว
4.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิ ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558
ซึ่งเป็ น ไปตามเป้าหมายในการเปิ ดหลักสู ตรที่วางไว้ และผ่ านตามเกณฑ์กาหนด สาขาวิช ามีการ

คะแนน
3.00
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ผลดาเนินงาน
ติดตามการดาเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร โดยบรรจุเป็นวาระให้รายงาน
ความก้าวหน้ าของการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร เป็นวาระสื บเนื่องในการประชุมของกรรมการประจ า
สาขาวิช าฯ ทุกเดือน โดยมอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบแต่ล ะหลั ก สู ตรรายงานผลของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตลอดจน การผลิตชุดวิชา และการจัดทามคอ 3,5 และ 7 ต่อสาขาวิชา

หลักฐาน

คะแนน

Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่ปรับปรุงได้)
-ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา สาขาตั้งเป้าหมายโดยกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ
และมีบางหลักสูตรไม่ผ่านตามเกณฑ์โดยสาขาวิชาดาเนินการ และติดตามเพื่อผลักดันให้ปรับปรุง - ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานกั บ คู่
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 เพื่อแก้ปัญหาของสาขาวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เปรียบเพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร และยังคงมีการดาเนินการตาม มคอ. 2, 3, 5 และ 7
ตลอดปี 2559 สาขานาระบบ Moodle และการแบ่งบันเอกสารผ่าน google drive มาช่วยในการ
ดาเนินการ ติดตาม และในการบริหารจัดการและการปฏิบัติการเรียนการสอนในสาขาวิชาและยังคง
ดาเนินการกากับ ติดตามในที่ประชุม คณาจารย์และกรรมการสาขา/กรรมการบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มที่จะได้ผลการดาเนินการที่ดี เช่น ชุดวิชาถูกติดตาม และเป็นไปตามกาหนดในสัดส่วนที่
สูงขึ้น เทียบกับ ปีที่ผ่านๆมา
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60)
คาอธิบาย :
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาคณะทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.
2. กรรมการประจาคณะกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารคณะ
3. กรรมการประจาคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจาคณะติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจาคณะดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:
1
2
3
ไม่มีการ
มีผลการ
มีการเก็บ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ข้อมูลอย่าง
ตามเกณฑ์ที่
เบื้องต้น
เป็นระบบ
กาหนด
(เป็นข้อมูล
สามารถ/มี
ดิบ เริ่มมี
ผลการ
ระบบ แต่ยัง
วิเคราะห์การ
ไม่่สมบูรณ์
ดาเนินงาน
ไม่สามารถ/
เทียบกับ
ไม่มีการ
เป้าหมาย
วิเคราะห์)

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

5
4+มีการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ
ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ มีการ
ดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า
คู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
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ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
ผลการดาเนินงานระดับสาขาวิชา
ผลดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
1. กรรมการประจา
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พรบ. มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาทาพันธกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามพันธกิจ และ พรบ. ของ
- ข้อบังคับของ
ครบถ้วนตาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยว่าด้วย
ใน พรบ.
ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเป็นประธาน สาขาวิชา
และกรรมการ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 7 คน ซึ่ ง
คณาจารย์ประจาในสาขาวิชาเป็นผู้เลือก
คณะกรรมการประจาสาขาวิช าที่ได้รั บเลื อกตั้งมีว าระการ
ดารงตาแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิ จ ารณาก าหนดนโยบายด้ า นบริ ห ารและวิ ช าการของ
สาขาวิชา
2. พิจารณาดาเนินงานด้านวิชาการของสาขาวิชา
3. พิ จ ารณาวางระเบี ย บปฏิ บั ติ ภ ายในสาขาวิ ช าด้ ว ยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ
4. พิจารณากาหนดแนวทางประสานงานระหว่างสาขาวิช ากับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

หลักฐาน
คะแนน
วท 8.1 - (1) ผลการ
3.00
ประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ C.8)
ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึกษา 2559
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ผลดาเนินงาน
5. ให้ ค าปรึ ก ษาและความเห็ น แก่ ป ระธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดี
มอบหมาย
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ รายงานการประชุม
ประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบายการบริหาร คณะกรรมการประจา
สาขาวิชาฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
สาขาวิชาฯ

2. กรรมการประจา
สาขาวิชากาหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
กาหนดนโยบายการ
บริหารสาขาวิชา
3. กรรมการประจา กรรมการประจาสาขาวิชาบริหารงานภายใต้กฎ ระเบียบ และ
สาขาวิชาปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจา
สาขาวิชาติดตามผลการ
ดาเนินงานของ
สาขาวิชาให้บรรลุ
เป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง
(Duty of Care)

กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
รายงานการประชุม
เทคโนโลยี กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ คณะกรรมการประจา
ติดตามผลการดาเนินงานของสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมาย และ
สาขาวิชาฯ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานของสาขาวิชา ได้แก่
1. ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการผลิต/
ปรับปรุงชุดวิชา

หลักฐาน

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษา 2. ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ผลประโยชน์ขององค์กร ดาเนินงานด้านหลักสูตรของสาขาวิชา
(Duty of Loyalty) 3. ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย
- ปฏิบัติตามกติกา งานบริการวิชาการแก่สังคม
(Duty of Obedience) 4. พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบวาระต่างๆ ที่นาเสนอที่ประชุม
- โปร่งใสเปิดเผย
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
(Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจา
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการ
สาขาวิชาดาเนินงาน งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักการมุ่งฉันทามติ

หลักฐาน

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สาขาฯ
- หลักธรรมาภิบาล

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
โดยกระจายอานาจการบริหารงานไปยังคณะกรรมการ/
คณะทางานต่างๆ ภายในสาขาวิชา

หลักฐาน

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.) ได้จัดทาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ข้อคิดเห็ น /ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ ภ ายในสาขาวิช าฯ และวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน สรุปค่าเฉลี่ ยผลการประเมิน
ทั้ง 5 ประเด็น เป็นดังนี้
ประเด็นการประเมิน

1. กรรมการประจาสาขาวิชาทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.
2. กรรมการประจาสาขาวิชากาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหาร
สาขาวิชา
3. กรรมการประจาสาขาวิชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจาสาขาวิชาติดตามผลการดาเนินงานของสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมาย
5. กรรมการประจาสาขาวิชาดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ยรวม 5 ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ปี 2558
4.09
3.93

ปี 2559
4.79
4.41

4.08
3.97
4.01
4.01

4.66
4.62
4.55
4.61

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ/สภามหาวิทยาลัย ได้ผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินไม่
น้อยกว่าระดับ 4.45 จาก 5.00 และพบว่าผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2559 มีค่าสูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่ารอบปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา และสูงกว่าในทุกด้าน

คะแนน
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Strengths (จุดแข็ง)
-

Areas for Improvement (เรื่องที่ปรับปรุงได้)
-
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสาขาวิชา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60)
คาอธิบาย :
ประเด็นการประเมิน
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะคณบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระดับสถาบัน
4. การแสวงหารายได้
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในคณะ
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เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:
1
2
ไม่มีการ
มีผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
เบื้องต้น
กาหนด
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

5
6
4+มีการ
5+มีผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่ ที่เท่าหรือสูงกว่า
เกณฑ์
คู่เทียบ
กาหนด
ในระดับชั้นนา
ส่งผลให้เกิด
ของ
การพัฒนา ประเทศ มีการ
ระบบ
ดาเนินงานทีด่ ี
ต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นนา
ระดับประเทศ)

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
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ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
ผลการดาเนินงานระดับสาขาวิชา
ผลดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน

หลักฐาน
คะแนน
วท 8.2 - (1) ผลการประเมินการปฏิบัติตาม 3.00
ประเด็นการ
หลักฐาน
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตัว
ประเมิน
1. สมรรถนะ
ผู้บริหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี - ที่ประชุมคณาจารย์ บ่งชี้ที่ C.8) ประกอบการประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ การศึกษา 2559 ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจา ประจาสาขาฯ อย่าง การศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
ประจาสาขาวิชา สาขาวิชา (รศ.ณัฏฐพร พิมพายน) รองประธานกรรมการ น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2559
ประจาสาขาวิชา (รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)
- รับฟังความคิดเห็น
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเป็นผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ผ่าน
รับผิดชอบในกิจการของสาขาวิชาและการดาเนินงานของ แอปพลิเคชั่น LINE
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา โดยมีการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของสาขา เพื่อวางแผนการพัฒนา
สาขา และมีการกระจายงานให้แต่ละหลักสูตรดาเนินการ
อย่างสม่าเสมอตามสถานะการณ์ โดยประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชาและรองประธานกรรมการประจา
สาขาวิชาจะเข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
คณาจารย์และบุคลากรของสาขาทุกครั้ง
2. ประสิทธิผลการ ทุกหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
บริหารหลักสูตร เปิดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์
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ผลดาเนินงาน
มาตรฐานในระบบ CUPT QA ระดับสาขา โดยค่าเกณฑ์
ต่างๆ เป็นไปตามตัวบ่งชี้หลัก (C1-C13) และตัวบ่งชี้
เลือก (S1-S3)
3. ประสิทธิผลของ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการ
รายงาน eการบริหารงานตาม ประเมินแผน ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556- Performance
ตัวบ่งชี้หลักในแผน 2560) ประจาปีงบประมาณ2559
ยุทธศาสตร์ระดับ
สาขาวิชา ซึ่งต้อง - สาขาวิชามีประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัว
สอดคล้องกับระดับ บ่งชี้หลักในแผน ยุทธศาสตร์ระดับสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย โดยการถ่ายทอด
สถาบัน
เป้าหมายสู่การดาเนินงานในแผนและมี
ประสิทธิผล ตามคารับ รองการปฎิบัติงานในรายงาน
e-Performance
4. การแสวงหา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่มีนโยบาย
รายได้
ในการแสวงหารายได้
5. การบริหารงาน การบริหารยุทธศาสตร์
และความ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงใช้แผน
รับผิดชอบที่
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) เป็นแนวทาง
ตอบสนองความ ในการบริหารงาน ตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นาด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบ

หลักฐาน

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
คาดหวังของผู้มี
การศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ส่วนได้ส่วนเสีย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม” การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
- การบริหาร
เสียเป็นไปตามการ ประเมินความสาเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ จานวน 4 ยุทธศาสตร์
- การบริหารความ และจานวน 5 เป้าประสงค์ เพื่อตอบสนองความ
เสี่ยง
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ระบบ
สารสนเทศใน การบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจเชิง มีแผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อตอบสนอง
บริหาร
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของ
- การจัดการ
มหาวทยาลัย โดยมี
ความรู้ใน
- พั น ธกิ จ ที่ 1 พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาทางไกลและ
สาขาวิชา
ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต โดยมุ่งผลิ ตบัณ ฑิ ต ทุ ก
ระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
- พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
การศึ ก ษาทางไกลและองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นา
ประเทศที่ยั่งยืน
- รายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปี

หลักฐาน

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
-ระบบสารสนเทศสาขาวิชา ในการติดตาม และบริหาร
การผลิตชุดวิชา
- ร ะ บ บ ร า ย ง า น ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น ePerformance ของกองแผนฯ
-ระบบการบริหารจัดการสาขาผ่าน Moodle
-ระบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานด้านวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคมผ่าน Google Drive
การจัดการความรู้ในสาขาวิชา
มีการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบโดยมีการประชุม
และจัดทาเว็บไซต์ในการจัดการความรู้เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวัง ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และมี แผนการ
จัดการความรู้

หลักฐาน

คะแนน
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ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.) ได้จัดทาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ที่มีต่อการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสาขาวิชาฯ และวิเคราะห์ผลการประเมิน (เป็นความลับ)
ในปีการศึกษา 2559 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/สถาบันได้ผลคะแนนจากการ
ตอบแบบประเมินโดยค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ประเด็นการประเมินเท่ากับ 3.65 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ (ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 จาก 5.00)

Strengths (จุดแข็ง)
-

Areas for Improvement (เรื่องที่ปรับปรุงได้)
-

คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
คาอธิบาย :
การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการนาพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุ
พันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพื่อ
ใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เกณฑ์การประเมิน : ระดับสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย:
1
2
3
ไม่มีการ
มีผลการ
มีการเก็บ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ข้อมูลอย่าง
ตามเกณฑ์ที่
เบื้องต้น
เป็นระบบ
กาหนด
(เป็นข้อมูล
สามารถ/มี
ดิบ เริ่มมี
ผลการ
ระบบ แต่ยัง
วิเคราะห์การ
ไม่่สมบูรณ์
ดาเนินงาน
ไม่สามารถ/
เทียบกับ
ไม่มีการ
เป้าหมาย
วิเคราะห์)
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

5
4+มีการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
7
5+มีผลการดาเนินงาน excellent
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
(worldเทียบ
class or
ในระดับชั้นนาของ
leading
ประเทศ มีการ
practices)
ดาเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)
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ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ของสาขาวิช าและสอดคล้ องกับ
วิสัยทัศน์ของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสาขาวิชาและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริ ห ารหลั กสู ตรประสิ ทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สาขาวิชาได้มีการดาเนินการตามแผนของสาขาวิชา ปี 2556-2560 วท 9 - 1(1) แผนยุทธ์
โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสาขาวิ ช าซึ่ ง น าไปสู่ แ ผนปฎิ บั ติ ก าร 56-60
ประจาปีของสาขาวิชา โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์ประจา
สาขาวิ ช า นอกจากนี้ ส าขาวิ ช ายั ง ได้ มี ก ารลงนามต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการรายงาน
ผลรอบ 6 9 และ 12 เดือน

ปี 2560 สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาตรบัณฑิต แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ได้ มี ก าร
วิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ล ะหลั กสู ตร สั ดส่ ว นค่าใช้จ่าย เพื่อ
พัฒ นานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก สาขาวิชาได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
การวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ภายนอกหรื อปั จ จั ยที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ ควบคุมได้ ที่ส่งผลต่การดาเนินงานตามพันธกิจของสาขาวิชาและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และกาหนดเป็นแนวปฏิบัติควบคุม

วท 9 - 2(1) การคานวณ
ต้นทุน ใน มคอ 2

วท 9 - 3(1) รายงานการ
ปฏิบัติการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
การดาเนินงานตามพันธกิจของสาขาวิชาและให้ระดับ ภายในที่ดี ซึ่งปีงบประมาณ 2559 และ 2560 สาขาวิชาเน้นเรื่อง เรื่อง
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
การปรับปรุงกลไกและกระบวนการทางานที่ช่วยลดจานวนนักศึกษา
ออกกลางคันของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบ าลอย่างครบถ้วนทั้ง สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริห ารโดยคณะกรรมการ
10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ประจ าสาขาวิ ช า โดยมี ป ระธานกรรมการประจ าสาขาวิ ช าเป็ น
ประธานคณะกรรมการ การบริ ห ารงานยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักการมุ่งฉันทามติ

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 9 - 3(2) แนวปฏิบัติ
ที่ดีการปรับปรุงกลไกและ
กระบวนการทางานที่ช่วย
ลดจานวนนักศึกษาออก
กลางคัน
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5. ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
โดยกระจายอานาจการบริหารงานไปยังคณะกรรมการ/คณะทางาน
ต่างๆ ภายในสาขาวิชา สาขาวิชาได้ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ได้แก่ มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์
ลูกจ้าง ทุกรอบ 6 เดือน การมีคณะกรรมการประเมินการทดลองงาน
ของอาจารย์พนักงาน มีคณะกรรมการประเมินผลการต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์พนักงาน เป็นต้น อ้างอิงหลักฐานใน C8.2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกประเด็นความรู้ที่เป็นพันธ
กิ จ หลั ก ส าหรั บ คณาจารย์ และสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารก าหนดแผนการด าเนิ น
กิจกรรม การนาเสนอประเด็นความรู้ที่จะจัดกิจกรรมให้มหาวิทยาลัย
รับทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชา
การเตรียมกิจกรรม การทาบทามวิทยากร การประชาสั มพันธ์ให้
คณาจารย์ในสาขาวิชาฯรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจน การน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการจั ด กิ จ กรรมไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน

วท 9 - 5(1) KM ครั้งที่
1 ประเด็นความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต
วท 9 - 5(2) KM ครั้งที่
2 ประเด็นความรู้ด้านการ
วิจัย
วท 9 - 5(3) สไลด์
บรรยายขั้นตอนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งนี้ สาขาวิชาฯได้จัดกิจกรรมจะเน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วท 9 - 5(4) สไลด์
บรรยายฐานข้อมูล
ภายในหน่วยงาน สองประเด็นคือ
งานวิจัย
ประเด็นที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต โดยสาขาวิชาฯ ดาเนินการดังนี้ วท 9 - 5(5) งานวิจัย
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. กาหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตชุดวิชา"
ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของสาขาวิชาฯ และสาขาวิชาฯ ยังมี
ความเสี่ยงในเรื่องของการเลื่อนการผลิตชุดวิชา หรือการผลิตชุดวิชา
ล่าช้า
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ของสาขาวิชาทั้ง 4 หลักสูตร
3. กาหนดวิทยากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์จากสาขาวิชาฯ 1
คนและจากสานักวิชาการ 1 คน คือ ผศ.กชกร ณ นครพนม อาจารย์
ประจาหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซึ่งมี
ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การผลิ ต ชุ ด วิ ช าที่ ป ระสบปั ญ หา
อุปสรรคในระหว่างการดาเนินงานให้แล้วเสร็จลุล่วงได้ตามกาหนด
และคุณเฉลิมศักดิ์ เย็นสาราญ รองผู้อานวยการสานักวิช าการและ
เป็นหัวหน้าฝ่ายตารา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการผลิตเอกสารการสอน มาให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรมในวันที่
24 พค 2560 เวลา 14:00 น. มี ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว ม 8 คน โดย
คณาจารย์ ส่ ว นอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ประชุ ม ติ ด ภารกิ จ อื่ น ๆ เช่ น เป็ น
กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ฯลฯ
4. สไลด์ บ รรยายของวิ ท ยากรทั้ ง สองท่ า นได้ มี ก ารรวบรวมและ
เผยแพร่ให้คณาจารย์ไว้ใช้ประโยชน์
5. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2/2559 และ 1/2560 คณาจารย์ของ
สาขาวิชาฯ มีการผลิตเอกสารการสอนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนของ

รายการเอกสารอ้างอิง
และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน
วท 9 - 5(6) รายละเอียด
กิจกรรม KM
วท 9 - 5(7) แผน
ประเด็นความรู้
วท 9 - 5(8) พันธกิจของ
สาขาวิชาฯ
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลั ย แต่ส ามารถจัดส่ งให้ นั ก ศึ ก ษาได้ทัน ในช่ว งเปิ ด ภาค
การศึ ก ษา และอั พ โหลดเอกสารเป็ น ไฟล์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบ
Moodle
ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย โดยสาขาวิชาฯ ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับ "ฐานข้อมูลวารสารสาหรับการ
เผยแพร่งานวิจัย และขั้นตอนการเผยแพร่งานวิ่จัย " ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลั กประการหนึ่งของสาขาวิชาฯ และสาขาวิช าฯ ยังมีคณาจารย์
บางส่ ว นยังไม่ทราบในรายละเอียดของการเลื อกวารสารเพื่ อ การ
เผยแพร่และขั้นตอนการเผยแพร่
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ของสาขาวิชาทั้ง 4 หลักสูตร
3. กาหนดวิทยากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์จากสาขาวิช า 2
คน คือ ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด อาจารย์ประจาหลักสูตร วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ อ.ดร.แววบุญ แย้มแสง
สังข์ อาจารย์ประจาหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ซึ่งทั้ง
สองท่านมีประสบการณ์ในการทาวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติที่ มีค่ า impact factor ในระดับสู ง
เป็ น วารสารที่ ป รากฏอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล TCI และมี ป ระสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเลือกวารสารและขั้นตอนการเผยแพร่
ผลงานการวิจัย โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 7 มิย 2560 เวลา 14:00 น.

112

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
มีคณาจารย์เข้าร่วม 15 คน โดยคณาจารย์ส่วนอื่นที่ไม่ได้เข้าประชุม
ติดภารกิจอื่นๆ
4. สไลด์ บ รรยายของวิ ท ยากรทั้ ง สองท่ า นได้ มี ก ารรวบรวมและ
เผยแพร่ให้คณาจารย์ไว้ใช้ประโยชน์ ในระบบ Moodle
5. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ได้ทาวิจัย
และส่งผลงาน เข้าที่ประชุมวิชาการ รวมถึง การส่งผลงานตีพิมพ์ใน
วารสาร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเน้นการเผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI และวิทยากรทั้งสองท่านคอยให้
คาแนะนาช่วยเหลือแก่คณาจารย์ท่านอื่นๆ ในการเลือกวารสารและ
การส่ งผลงานเพื่อเผยแพร่ นอกจากนี้ คณาจารย์ของสาขาวิช าฯ
โดยเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้นาความรู้ไปให้
คาแนะนาแก่ นัก ศึ ก ษาส าหรั บ การทาวิ ทยานิ พนธ์ และการตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานเพื่อสาเร็จการศึกษา

6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

ประธานกรรมการประจาสาขาวิชากากับติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนการบริหารสาขาวิชาในที่ประชุมคณาจารย์และที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ และรายงานผลการดาเนินงานของ
สาขาวิ ช าฯ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยระบบ e-Performance และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยบุคลากรต้อง
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7. ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสาขาวิชาที่ได้ปรั บให้
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานสาขาวิชาตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
ได้รับการพัฒ นา/ฝึ ก อบรม/ศึ กษา/ดู งาน อย่างน้อยรอบประเมิ น
ละ 1 ครั้ง
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สาขาวิ ช า ที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานสาขาวิ ช าตามปกติ ที่
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ โดยสาขาวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสาขาวิ ช า มี ก ารมอบหมายคณาจารย์ ใ ห้
รับผิดชอบจัดทาตัวบ่งชี้หลักทุกตัว มีการตั้งคณะทางานตรวจสอบ
คุ ณ ภาพภายในสาขาวิ ช าฯ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น คณะ
กรรมการฯ เข้ามีส่วนร่วมตรวจและเสนอแนะก่อนที่คณะกรรมการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพจากภายนอกสาขาฯ เข้ า ตรวจประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในทุ ก ปี และส่ ง คณาจารย์ ไ ปอบรม
เกี่ยวกับเรื่องการประกั
่
นคุณภาพการศึกษา เช่น การอบรม AUNQA, EdPEX
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ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60)
คาอธิบาย :
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:
1
2
ไม่มีการ
มีผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
เบื้องต้น
กาหนด
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

5
4+มีการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
7
5+มีผลการดาเนินงาน excellent
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (worldในระดับชั้นนาของ
class or
ประเทศ มีการ
leading
ดาเนินงานที่ดีต่อเนื่อง practices)
ส่งผลให้การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)
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ระดับสาขาวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา
จานวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด
หมายเหตุ :
ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 7 คน
ได้แก่
1. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
2. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
3. ผศ.กชกร ณ นครพนม
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
4. อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
และการสื่อสาร
6. อ.ปิยพร นุรารักษ์
7. อ. ภิรมย์ คงเลิศ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่าน
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้
งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่ใช้งบประมาณ) และนา

หลักฐาน

คะแนน

10 - (1) พัฒนาบุคลากร
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 - (3) สรุปการอบรมจากสานัก
คอมพิวเตอร์
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
อบรม-สมนึก

3.00
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
ความรู้มาสรุปเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขาฯ ครบ
ทั้ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71
ได้แก่
1) รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ เข้าอบรม IT 521 การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications (6 ชม.) ระหว่าง
วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
2) รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ ผศ.กชกร ณ นครพนม อ.ดร.พิมผกา
ประเสริฐศิลป์ และอ. ภิรมย์ คงเลิศ เข้าอบรม IT 522 การเขียน
โปรแกรมข้อมูลใหญ่ (Big Data Programming) (12 ชม.) ระหว่าง
วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
บุคลากรสายสนับสนุน
นางสมนึก สงวนตระกูล : ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานกาหนด คิดเป็น 87 ชม. ได้แก่ อบรม
คอมพิวเตอร์หลักสูตร IT316 Advanced Microsoft Excel 2013
อบรม EdPEx อบรมการออกเลขคาสั่งหน่วยงาน และ อบรมการ
ประเมินค่างาน เพื่อนาความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อนามาใช้ในงานที่
ปฏิบัติในสาขาฯ รวมถึงทางานให้มีประสิทธิภาพ

หลักฐาน

คะแนน
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
คะแนน
บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน
ได้แก่
1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
2. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
3. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
4. อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
5. อ. อิทธิเดช มูลมั่งมี
10 - (1) พัฒนาบุคลากร
การเข้าอบรม
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
1. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ? (Thai Brand and Packaging: Are
วิชาเทคโนโลยี
10 - (3) สรุปการอบรมจากสานัก
3.00
you ready for Industrial 4.0 ? จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรม
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ณ ห้องประชุม
อบรม-รุจาภา
211-212 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง
นา 17 มิถุนายน 2560 รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว รศ.ศุภณี เรียบ
เลิศหิรัญ รศ.สุณี ภู่สีม่วง ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และอ.ดร.จีรา
นุช บุดดีจีน
2 เข้าร่วมอบรม IT105 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย
Microsoft Access 2013 (จานวน 21 ชม.) ระหว่างวันที่ 2--28
กุมภาพันธ์ 2560 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารบริการ 1 ชั้น
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
4 ได้แก่ รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และอ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการพัฒนาครบทั้ง 5
คน คิดเป็นร้อยละ 100

หลักฐาน

คะแนน

บุคลากรสายสนับสนุน
นางรุจาภา รวยนิรันดร : ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานกาหนด คิดเป็น 46 ชม. ได้แก่ อบรมภาษา
พม่าเพื่อการสื่อสาร 1 และ อบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1 เพื่อนาความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อนามาใช้ในงานที่ปฏิบัติในสาขา
ฯ รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน
ได้แก่
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
1. รศ. ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
10 - (3) สรุปการอบรมจากสานัก
แขนงวิชาเทคโนโลยี
3. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
คอมพิวเตอร์
3.00
สารสนเทศและการสื่อสาร 4. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
5. ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
อบรม-วันเพ่ญ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่าน 10 - (1) พัฒนาบุคลากร
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่ใช้งบประมาณ) และนา
ความรู้มาสรุปเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขา จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ได้แก่
1) รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์และ ผศ.ดร.ขจิต
พรรณ กฤตพลวิมาน เข้าอบรม IT 522 การเขียนโปรแกรมข้อมูลใหญ่
(Big Data Programming) (12 ชม.) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม
2560
2) ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด การเข้าอบรม Big Data
Programming จัดโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
(Software Park Thailand) เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 (18
ชม)
บุคลากรสายสนับสนุน:
1. นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล : ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2. นางสาวจิตตินันต์ สวดมาลัย : ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานกาหนด คิดเป็น 42 ชม. ได้แก่ เข้าร่วม
หารือในการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย อบรม

หลักฐาน

คะแนน
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
คะแนน
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications (ครั้งที่
1) เพื่อนาความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อนามาใช้ในงานที่ปฏิบัติใน
สาขาฯ รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
-บุคลากรสายวิชาการ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน
ได้แก่
1. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
2. รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว
3. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
10 - (1) พัฒนาบุคลากร
4. อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
10 - (2) บุคลากรได้รับการพัฒนา แขนงวิชา
5. อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ผ่าน
แขนงวิชาเทคโนโลยี
10 - (3) สรุปการอบรมจากสานัก
3.00
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม (ทั้งที่ใช้
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรและไม่ใช้งบประมาณ) และนา
10 - (4) บุคลากรสายสนันสนุนได้รบการ
ความรู้มาสรุปเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บ KM ของสาขา
อบรม-วันเพ่ญ
- เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกิน
จากแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 (แผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
วิชาการสู่มาตรฐานสากล) ครบทั้ง 5 คน ในโครงการจัดสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง Universal Design for Packaging ความร่วมมือกับ
Shizuoka University of Art and Culture เมือง Shizuoka
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ผลดาเนินงาน
ประเทศญี่ปุ่น และในโครงการศึกษาดูงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์
Drupa 2016 เมือง Dusseldorf ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 คน คือ รศ.สุณี ภู่สีม่วง
- เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่กับ
การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ? (Thai Brand and Packaging: Are
you ready for Industrial 4.0 ? จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ณ ห้องประชุม
211-212 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
จานวน 2 ท่านได้แก่ รศ.สุณี ภู่สีม่วง รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว (17 มิย.
2560)
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการพัฒนาครบทั้ง 5
คน คิดเป็นร้อยละ 100
บุคลากรสายสนับสนุน:
- นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล : ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
หลักสูตร
- นางสาวจิตตินันต์ สวดมาลัย : ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการ

หลักฐาน

คะแนน
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

คะแนน

ดาเนินงานของหลักสูตร
เข้ารับการสูงกว่ามาตรฐานกาหนด คิดเป็น 42 ชม. ได้แก่ เข้าร่วม
หารือในการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย อบรม
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications (ครั้งที่
1) เพื่อนาความรู้จากหน่วยงานอื่น เพื่อนามาใช้ในงานที่ปฏิบัติใน
สาขาฯ รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ผลการดาเนินงานระดับสาขาวิชา
ผลดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน ในภาพรวมของสาขาวิชา
โครงร่างองค์กรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยบุคลากร
2 กลุ่ม คือ
1) บุคลากรสายวิชาการ คือ คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่ทาหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
2) บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานเลขานุการกิจประจาสาขาวิชา
ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วย 1 คน หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ คือ นางภักดิ์
พิมล สรรพตานนท์ และบุคลากรอีก 4 คน ที่ทาหน้าที่ต่อไปนี้ ผู้ช่วยเลขานุการ

หลักฐาน

คะแนน
3.00
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ผลดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้จัดการคณะกรรมการบริหารชุดวิชา
เลขานุการประธาน เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ เจ้าหน้าที่งบประมาณและ
ประสานงานการจัดสัมมนา โดยบุคลากรทั้งสองกลุ่มต่างได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และหน้าที่งานตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
สายวิชาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็นแผนและดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร (คนละไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อปี) แผนปฏิบัติราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ (แผนการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล) และแผนงบประมาณเงินกองทุนมสธ. 12 ปี
นอกจากนี้สาขาวิชายังสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามเรื่องที่สนใจ
และตรงกับหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยมีเป้าหมายให้คณาจารย์ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง โดย
ในรอบประเมินนี้ คณาจารย์ส่วนใหญ่จานวน 21 คนจาก 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.45 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 100%

หลักฐาน

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
ดังนั้น แนวโน้มผลการดาเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดับที่ดีทาให้เกิดผล
เป็นไปในทิศทางทั้งที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผล
การดาเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดับที่ดีทาให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางทั้งที่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้มีการตรวจสอบกับแผน พบว่ามีการ
ดาเนินงานตามที่กาหนดในแผนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่
มาตรฐานสากล
สายสนับสนุน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่
ตรงกับเป้าหมาย คือ ภาระงานหลักที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยกาหนด
เป็นแผนว่าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตนเองต้องไม่ต่ากว่า 40 ชั่วโมง/ปี ทั้งนี้
ได้มีการเก็บข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และมี
ผลวิเคราะห์การดาเนินงานว่าบุคลากรส่วนใหญ่ 4 คน จาก 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 (ยกเว้นนางสาวจิตตินันต์ สวดมาลัย) ได้รับการฝึกอบรมตรงตามภาระ
งานหลักที่รับผิดชอบ โดยแต่ละมีจานวนชั่วโมงฝึกอบรมมากกว่าที่เกณฑ์
กาหนด คือ 40 ชั่วโมง/ปี แนวโน้มผลการดาเนินงานของระบบจึงอยู่ในระดับที่

หลักฐาน

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
ดีและทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่กาหนด และทาให้เกิดการ
พัฒนาระบบเพราะสามารถนาความรู้มาพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในการทางานให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หลักฐาน

คะแนน

Strengths (จุดแข็ง)
Areas for Improvement (เรื่องที่ปรับปรุงได้)
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกือบทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตาม ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกคนได้รับการพัฒนาครบ
ความสมัครใจ ตามความสนใจ ความต้องการของหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
100%
เป้าหมาย และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาบนเว็บไซต์ของ
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นระะบบที่ หน้าเว็บไซต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รายการการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
(http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km-post.html)
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 ,ปีงบประมาณ 2560
คาอธิบาย :
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/ สาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย
ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน : ระดับหลักสูตร:
1
2
ไม่มีการ
มีผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
เบื้องต้น
กาหนด
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน

5
6
4+มีการ
5+มีผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่ ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เกณฑ์
เทียบ
กาหนด ในระดับชั้นนาของ
ส่งผลให้เกิด ประเทศ มีการ

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
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ไม่่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

ดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

การพัฒนา
ระบบ

ดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้น
นา
ระดับประเทศ)

ระดับสาขาวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับสาขาวิชา = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสาขาวิชา
จานวนหลักสูตรในสาขาวิชาทั้งหมด
หรือ
สาขาวิชาทาการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สาขาวิชาเป็นผู้ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และ
ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร
หมายเหตุ :
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ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร
หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
หลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

หลักฐาน

คะแนน

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา: ในระหว่างที่นักศึกษามาเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาต่างๆ ได้สอบถามความพึงพอใจจากการเข้ารับ
บริการด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการสอนคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ คุณภาพหลักสูตร สภาพทั่วไปของการจัดอบรม เป็นต้น
11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับด้าน
2. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต /ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ช าการ/ผู้ ใ ช้ คุณภาพคณาจารย์โดยนักศึกษา
ผลงานวิจัย: มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต /ผู้บังคับบัญชา 11 - (2) ข้อมูลป้อนกลับด้าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง โดยสานักวิชาการ
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า : ในการทา focus group เพื่อปรับปรุง 11 - (3) ข้อมูลป้อนกลับจาก
และการสื่อสาร
หลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ได้ เ ชิ ญ ตั ว แทนศิ ษ ย์ เ ก่ า มาเป็ น กรรมการ นักศึกษาในการอบรมเข้มประสบฯ
11 - (4) ข้อมูลป้อนกลับความพึง
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับจากมุมมองของศิษย์เก่า
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ: หลักสูตรมีการปรับปรุงชุด
วิ ช า 96304 การสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และได้ เ ชิ ญ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกเป็นกรรมการปรับปรุงชุด
วิช า เพื่อร่ ว มกั นวางแผนและด าเนิน การปรั บปรุ งชุดวิ ช าให้ มี เนื้ อ หาที่
ทันสมัย ครบถ้วน และตรงตามเป้าหมายของการปรับปรุงชุดวิชานี้

3.00
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หลักสูตร

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
คะแนน
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน: หลักสูตรกาหนดให้บุคลการ
สายสนับสนุนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานบริหารหลักสูตรและให้ข้อมูลป้อนกลับ เช่น จัดเก็บ
ข้อมูลการประชุม และติดตามข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
กลุ่ม 1 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษามาเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะในชุดวิชาต่างๆ ได้สอบถามความพึงพอใจจากการเข้ารับ
บริการ (ดูเอกสารแนบ 1,2)
กลุ่ม 2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้
11 - (1) การวิเคราะห์ กลุ่ม 1 กลุ่ม
ผลงานวิจัย ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในโครงการ Focus Group เพื่อปรับปรุง
2
หลักสูตร (ดูเอกสารแนบ 1,2) และได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการใน
11 - (2) ฐานข้อมูลกลาง
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อ้างอิง C12
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนง
11 - (3) ข้อมูลป้แนกลับจากศิษย์
กลุ่ม 3 ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี
วิชาเทคโนโลยี
เก่าหรือบัณฑิต
3.00
2559 เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กาหนดให้กรรมการปรับปรุง
อุตสาหกรรม
11 - (4) ตัวอย่างรายงานการประชุม
หลักสูตรมาจากศิษย์เก่าเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ : อ้างอิงรายนาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ปรากฏใน มคอ 2 ฉบับปรับปรุง 2559
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลากรสาย
กลุ่ม 4 ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรใช้กระบวนการ
วิชาการและสายสนับสนุน
ของการทางานในรูปของคณะกรรมกาบริหารหลักสูตร ที่มีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นผลานต่างๆ อาทิ มีการ
วางแผน ดาเนินการ ติดตาม ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การ
รายงานความก้าวหน้าในการผลิตชุด การจัดทา มคอ 3 5 และ 7 แผนฝึก
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ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
คะแนน
ปฏิบัติ แผนเปิดชุดใหม่ เปิดซ้า ฯลฯ ตลอดจนการบริการวิชาการของแขนง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่ม 5 ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน การกาหนดให้บุคลากร
สายสนับสนุน เข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการาบริหารหลักสูตร
และในคณะทางานบริการวิชาการของสาขาวิชา (ในส่วนที่แขนงเทคโนโลยี
รับผิดชอบ) ทาให้ได้ข้อมูลป้อนกลับได้ผลงานจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตรมีกระบวนการรวบรวมการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ 11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับจาก
ส่วนเสีย จากทั้ง 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
นักศึกษา
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา: อ้างอิงรายงานผลการประเมินคุณภาพการ 11 - (2) ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้
สอนของอาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2559 จากการรวบรวมโดยสานัก
บัณฑิต
บัณฑิตศึกษาในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
11 - (3) ข้อมูลป้อนกลับจาก
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต 2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย:
ผู้ใช้บริการวิชาการ
แ ข น ง วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี อ้างอิงรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต โดย 11 - (4) ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์
3.00
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักวิชาการ
เก่า_ตารางจัดปฐมนิเทศ 2559
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า : อ้างอิงจากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
11 - (5) ตัวอย่างรายงานการประชุม
นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ทางหลักสูตรฯ ได้เชิญศิษย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เก่ามาแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาในหลักสูตรฯ
(ข้อมูลป้อนกลับบุคลากรวิชาการ+
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ: อ้างอิงการประชุมคณะกรรมกา สนับสนุน)
ระบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการติดตามความก้าวหน้าใน 11 - (6) ตัวอย่างรายงานการประชุม
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ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
คะแนน
การผลิตชุดวิช่า การเรียนการสอนออนไลน์ มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การผลิตชุดวิชา การ (ข้อมูลป้อนกลับบุคลากรวิชาการ+
บริการวิชาการ
สนับสนุน)
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน: อ้างอิงการประชุม
คณะกรรมการและบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่มีบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การติดตามนักศึกษา การ
ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่นักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการรวบรวมการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จากทั้ง 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา: อ้างอิงรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2559 จากการรวบรวมโดยสานัก
11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับจาก
บัณฑิตศึกษาในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาความคิดเห็นที่ นักศึกษา
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาประจาภาคปลาย ได้
11 - (2) ตัวอย่างรายงานการประชุม
แ ข น ง วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี 4.25 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (3.51) ไม่มีค่าแนวโน้มเนื่องจากมีผลประเมินในปี
2.00
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
อุตสาหกรรม
แรก
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลากรสาย
2. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต /ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ช าการ/ผู้ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย :
หลักสูตรไม่มีข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตเนื่องจากยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
แต่มีข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บริการวิชาการ อ้างอิง C12

วิชาการและสายสนับสนุน
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ผลดาเนินงาน
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า : ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาจึงไม่มีข้อมูลในส่วน
นี้
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ: อ้างอิงการประชุมคณะกรรมกา
ระบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การผลิตชุดวิช่า การเรียนการสอนออนไลน์ มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพื่อวางแผน ติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การ
ผลิตชุดวิชา การบริการวิชาการ
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน: อ้างอิงการประชุม
คณะกรรมการและบริหารหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่มีบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การติดตามนักศึกษา การ
ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่นักศึกษา

หลักฐาน

คะแนน

ผลการดาเนินงานระดับสาขาวิชา
ผลดาเนินงาน

หลักฐาน
-ข้อมูลป้อนกลับที่ได้ มีดังนี้
วท 11 - (1) ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักศึกษา
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา โดยการผลการประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ที่ วท 11 - (2) โครงการสัมมนา
ปรากฏบนเว็บไซด์ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ ได้แก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560

คะแนน
2.75
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ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
ปี 2558 1) ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของคณาจารย์ (4.69) 2) ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร วท 11 - (3) ข้อมูลป้อนกลับจาก
(4.30,4.21) 3) คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษา (4.18, 3.96)
นักศึกษา ผู้ใช้บริการ บัณฑิต ศิษย์
เก่า ผ่านกระดานสนทนา
ปี 2557 1) ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของคณาจารย์ (Na) 2) ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร วท 11 - (4) การประกันความพึง
(4.30,4.21) 3) คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษา (3.91,3.97)
พอใจ
ปี 2556 1) ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ (Na) 2) ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (4.27) 3)
คุณภาพการจัดบริการให้แก่นักศึกษา (4.12,4.01)
เมื่อวิเคราะห์ เปรี ย บเที่ย บกั บ ค่ าเป้ าหมาย คือ 3.51 ในการประเมิน ความพึง พอใจของนั กศึ ก ษาต่ อ
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ ต่อคุณภาพหลักสูตร และกราจัดบริการให้แก่นักศึกษา มีค่าประเมิน
สูงกว่าค่าเป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เป็นเพราะคณาจารย์ของสาขาวิชาร่วมมือร่วมใจต่อการ
ประกันความพึงพอใจด้วย เห็นว่า ความพึงพอใจและความสมฤทธิ์ผลของผู้เรียนคือเป้าหมายของเรา
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้บังคับบัญชา ตามที่รายงานใน C4
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า โดยเชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ในการปฐมนิเทศนักศึกษา หรือใน
การปรับปรุงหลักสูตรก็จะกาหนดให้มีกรรมการจากบัณฑิตหรือศิษย์เก่ามาให้ข้อมูล
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ โดยสาขาวิชามีการประชุมคณาจารย์อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง ตั้งแต่วางแผนมีการติดตามความก้าวหน้าในการผลิตชุดวิช่า การเรียนการสอนออนไลน์ มีการ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผน ติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเรียนการสอน การ

คะแนน
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ผลดาเนินงาน
ผลิตชุด ตลอดจนใช้ช่องทาง social media ทางไลน์ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนในทุกปี สาขาจะมี
โครงการสัมมนาสาขาวิชา (โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

หลักฐาน

5. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น (ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร) เข้ า มาเป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารใน
คณะทางานต่างๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ข้อมูลป้อน
สาขาวิชานาข้อมูลป้อนกลับในแต่ละกลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง วางแผน สาหรับการจัดการเรียน
การสอน การวิจั ย การบริ การวิช าการแก้สั งคม และสาขาได้ใช้กระดานสนทนาเป็นแหล่ งรับ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า หรือผู้สนใจทั่วไป โดยได้จัดอาจารย์ประจาวันในการดูแล้วให้
คาปรึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
Strengths (จุดแข็ง)
-

Areas for Improvement (เรื่องที่ปรับปรุงได้)
-

คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
คาอธิบาย :
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย
มีการบูรณาการกับพันธกิจ มหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ นักศึ กษาและ
บุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
1
ไม่มีการ
รายงานผลที่
เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ดาเนินงานที่ดี

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม

6
7
การขยายผล excellent
ครอบคลุมไปทั่ว (leading
ทั้งองค์กรส่งผล practices)
ให้เกิดการ
(เกิดเป็น
พัฒนา
วัฒนธรรม
ทั้งชุมชนและ
องค์กร)
องค์กร
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รายการเอกสารอ้างอิง
1. มี น โยบาย เป้ า หมาย 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย วท 12 - 1(1) วิสัยทัศน์ในหน้าเว็บ
และวิธีการบริหารจัดการ และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิชา วท.
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเป็นประจาทุกปี
วท 12 - 1(2) ประชุมคณาจารย์ 15-59-2
วิสัยทัศ น์ : เป็นผู้ นำด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใ น พ.ย.59 วาระ 4-3 คาชี้แจงการจัดทา
ระบบกำรศึ ก ษำทำงไกล เพื่ อ พั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ โครงการปี 60 วาระ 1-11 แจ้งทราบ
เทคโนโลยีให้ตรงกับควำมต้องกำรของสังคม)
กาหนดการ คบก ปี 60
อัตลักษณ์: ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีควำมมุ่งมั่น มีวินัย มีควำมสำมำรถใน วท 12 - 1(3) ประชุมคณาจารย์ 17-59-7
กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ด้ ว ยตนเองโดยใช้ ระบบทำงไกลและกำรใช้ เ ทคโนโลยี ธ.ค.59 วาระ 3-3 สืบเนือ่ งความก้าวหน้า
รวมทั้งสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้กับประสบกำรณ์ทำงำนในภำคอุตสำหกรรมและ งานบริการวิชาการสู่สังคม
ภำคธุรกิจ เพื่อพัฒนำตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศได้ (Work Integrated วท 12 - 1(4) รายงานการประชุม
Lifelong Learning, WILL) โดยมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา 17-59-7
2. สาขาวิชามีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการแก่ ธ.ค.59 วาระ 3-4 สืบเนือ่ งความก้าวหน้า
สังคมในที่ประชุมคณาจารย์และที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชาว่าให้ งานบริการวิชาการสู่สังคม
ดาเนินการเสนอและจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม วท 12 - 1(5) รายงานการประชุมคณะ
ชี้แจงกรอบการจัดทาโครงการวิชาการแก่สังคมประจาปีงบประมาณ 2560 ที่จัด บริหารหลักสูตรINT วาระที่ 3.1 เรื่อง
โดยกองแผนงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ปี 60
รูปแบบอิงการวิจัย) ซึ่งสาขาวิชาได้มอบหมายให้มีตัวแทนและอาจารย์ที่สนใจเข้า วท 12 - 1(6) รายงานการประชุม
ร่วมรับฟังข้อมูล เพื่อมาแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ พร้อมงบประมาณที่จัดสรรให้ คณะทางาน คบก การเพิ่มประสิทธิภาพ
สาขาวิชา จากนั้นจึงมอบหมายให้ ทั้งสองแขนงวิชา คือ แขนงวิ ชาเทคโนโลยี องค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต
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อุตสาหกรรมกับแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมีเป้าหมายให้
จัดอย่างน้อย 1 โครงการในส่วนของศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกปี
3. สาขาวิชาเน้นการมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามความถนัด/ความเชี่ยวชาญของแต่ละแขนงวิชา เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนต่าง ๆ ในสังคม โดยให้แต่ละแขนงวิชามีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อ
จั ดโครงการบริการวิช าการแก่สั ง คม ส าหรับโครงการในส่ ว นของศูนย์บ ริ ก าร
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมอบหมายให้แต่ละแขนงวิชาประชุม
พิ จ ารณาชื่ อ โครงการและรู ป แบบที่ จ ะจั ด ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรของแต่ละแขนงวิชา โดยอาจจัดรวมกันหรือแยกกัน
4. สาขาวิชาส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการอื่น ๆ โดยมีอิสระใน
การเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ตามกรอบการชี้แจง
การจัดทาโครงการวิชาการแก่สังคมประจาปี 2560 และตามกรอบงบประมาณใน
ส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
5. หั ว หน้ า โครงการเสนอโครงการเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณาจารย์และที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา สาขาวิชารวบรวมข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบ ประจาปีงบประมาณ 2560 แล้ว
ส่งไปยังกองแผนงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลั ยที่
รั บ ผิ ดชอบการอนุ มัติโ ครงการตามล าดับ เมื่อได้รับอนุ มัติ และมี คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 12 - 1(7) ประชุมคณาจารย์ 9-60-3
พ.ค.60 วาระ 3-3 สืบเนื่องความก้าวหน้า
งานบริการวิชาการสู่สังคม เริ่มใช้ระบบ
บันทึกข้อมูลและติดตามผ่าน google
drive
วท 12 - 1(8) หน้าเว็บ google drive
ตารางความก้าวหน้างานบริการวิชาการแก่
สังคม
วท 12 - 1(9) ประชุมคณาจารย์ 13-60-2
ส.ค.60 วาระ 1-3 แจ้งทราบ ส่งรายงานผล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
วท 12 - 1(10) เทมเพลตรูปแบบการ
นาเสนอรายงานผลโครงการแบบย่อ:
ตัวอย่างโครงการ Universal Design for
Packaging
วท 12 - 1(11) เทมเพลตรูปแบบการ
นาเสนอรายงานผลโครงการแบบย่อ:
ตัวอย่างโครงการชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ท
โฟน 59
วท 12 - 1(12) ศูนย์บริการวิชาการด้าน
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คณะทางานแล้ว หัวหน้าคณะทางานจัดประชุมและดาเนินการจนแล้วเสร็จพร้อม
ส่งรายงานผลโครงการฯ
6. สาขาวิชามีระบบและกลไกการรายงานผลและติดตามผลการดาเนินงาน
ของทุกโครงการตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการดาเนินงาน ผ่านที่
ประชุมคณะทางานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ประชุมคณาจารย์ และที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสาขาวิชาเป็นประจาทุกเดือน (เข้าถึงและติดตามได้ ทาง
Google Drive)
7. หลังจากจัดโครงการแล้ว หัวหน้าโครงการทารายงานแจ้งทราบในที่ประชุม
คณาจารย์ก่อนเสนอกองแผนงาน สถาบันวิจัย และพัฒนา หรืองานวิเทศสัมพันธ์
และส่งไฟล์รายงานไปให้คณะทางานสารสนเทศของสาขาวิชาเพื่อสรุปผลโครงการ
ตามรู ป แบบการนาเสนอบนหน้า เว็บแบบย่อ ตามเทมเพลตแบบย่อ 2 หน้า ที่
ออกแบบไว้ (โครงการปี 60 อยู่ระหว่างการดาเนินการทารูปแบบย่อตามเทม
เพลต) เพื่ อ ให้ ค นทั่ ว ไปเข้ า ถึ ง และเข้ า ใจได้ ง่ า ย จากนั้ น จึ ง น าขึ้ น บนหน้ า เว็ บ
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องเว็ บ ไซต์ ส าขา เพื่ อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีงบประมาณ 2560 ครบทั้งสองแขนงวิช า รวม 6 โครงการ มีผู้เข้ารั บ
บริการรวมทั้งหมด 438 คน

รายการเอกสารอ้างอิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท 12 - 1(13) สรุปข้อมูลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ
2560 จานวน 6 โครงการ
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2. มีการดาเนินงานโดยเน้น การด าเนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการในปี ง บประมาณ 2559 มี ก าร
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดาเนิ น งานที่เน้นการมีส่ ว นร่ว มจากภาคส่ว นต่าง ๆ ทั้งในส่ ว นของผู้ จัด ได้แก่
คณาจารย์ทั้งสองแขนงวิชารวมทั้งบุคลากรในหน่วยเลขานุการกิจ และวิทยากรที่
เป็ น คณาจารย์ จ ากสาขาวิ ช าอื่ น และหน่ ว ยงานภายนอก และในส่ ว นของ
ผู้รับบริการ ซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ
โดยได้ มี ก ารจั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ในปี ง บประมาณ 2560
จานวน 6 โครงการ (โครงการที่ 1 และ 2 อยู่ในส่วนของศูนย์บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดังนี้
1. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพองค์ ก รด้ ว ย
เทคโนโลยีการผลิต
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
3. โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับ
ความสาเร็จของประเทศไทย 4.0
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ส่งออกข้าว
5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly Research for Quality of Life
(การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 12 - 2(1) 1. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิต
วท 12 - 2(2) 2. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
วท 12 - 2(3) 3. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสาเร็จ
ของประเทศไทย 4.0
วท 12 - 2(4) 4. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออก
ข้าว
วท 12 - 2(5) 5. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน

140

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

3. มี ก ารด าเนิ น งานแบบ สาขาวิชามีการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการพันธกิจ
บูรณาการพันธกิจ
ตามพันธกิจของสาขาวิชา ได้แก่
พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัน ธกิจ ที่ 3 พัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ด้ านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ ดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
ทั้งหกโครงการมีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจตามพันธกิจที่ 3 และ 4
ของสาขาวิชา ตามชื่อ ความสาคัญ วัตถุประสงค์และผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ในรายงานผลโครงการ

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 12 - 2(6) 6. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly
Research for Quality of Life (การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
วท 12 - 2(7) สรุปข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2560
จานวน 6 โครงการ
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 1(13) สรุป
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ใน
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6 โครงการ
วท 12 - 3(1) พันธกิจ ในหน้าเว็บสาขาวิชา
วท 12 - 3(2) 1. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิต
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(1) รายงานผล
การดาเนินงานโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต
วท 12 - 3(3) 2. รายงานผลการดาเนินงาน
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รายการเอกสารอ้างอิง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สาหรับโครงการที่ 6 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly Research for พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) ได้เพิ่มการบูรณาการกับพันธกิจ อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(2) รายงานผล
ที่ 2 เนื่องจากวิทยากรได้ให้ความรู้และยกตัวอย่างจากงานวิจัยเพื่อเพิ่ มคุณภาพ การดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชีวิตแก่ผู้เข้ารับบริการตามรายละเอียดในรายงานผลโครงการ นอกจากนี้จะมีการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
เผยแพร่เป็นบทความข่าวในวารสาร “ในวงการพิมพ์” ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ก.ย.- ต.ค. วท 12 - 3(4) 3. รายงานผลการดาเนินงาน
2560 ตามที่สานักพิมพ์เจ้าของวารสารแจ้งมายังหัวหน้าโครงการ จึงเป็นช่องทาง โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความ
หนึ่งในการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสาเร็จ
ของประเทศไทย 4.0
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(3) 3. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการอภิปรายทาง
วิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์กับความสาเร็จของประเทศไทย 4.0
วท 12 - 3(5) 4. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออก
ข้าว
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(4) 4. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
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รายการเอกสารอ้างอิง
มาตรฐานการส่งออกข้าว
วท 12 - 3(6) 5. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(5) 5. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
วท 12 - 3(7) 6. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly
Research for Quality of Life (การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(6) 6. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง Elderly Research for
Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต)
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4. มีผลการดาเนินงานที่ทา สาขาวิชามีผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ทาให้ชุมชน
ให้ชุมชนและสังคม รวมทั้ง และสังคม รวมทั้งสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
คณะ/สถาบัน มีการพัฒนา ยั่งยืน โดยการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ ในการจั ดทาโครงการบริการวิช าการแก่สั งคม จานวน 6 โครงการนั้น ทุก
ยั่งยืน
โครงการทาให้สาขาวิชามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการนา
ความรู้ จ ากศาสตร์ของแต่ล ะแขนงวิช ามาประยุกต์ใช้กับการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โครงการที่1 4 และ 5 สาขาวิชาได้ให้บริการโดยการลงพื้นที่ใน
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เชียงราย และนครพนม ตามลาดับ ซึ่งจากผลการประเมิน
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทุกโครงการ แสดงว่าผู้รับบริการสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังผลการประเมินด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการที่มีระดับ
คะแนนในช่วง 4 (มาก) ถึง 5 (มากที่สุด) และมีข้อเสนอแนะตามที่ระบุในแบบ
ประเมินผลให้สาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่าง ๆ ที่
บ่งชี้ว่าผู้เข้ารับบริการสนใจอยากรู้เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
จากรายงานผลการดาเนินงานเท่าที่ผ่านมา ทาให้ผู้รับบริการในหลายภาคส่วน
จดจาสาขาวิชาได้ และติดตามการจัดโครงการของสาขาวิชาในปีต่อ ๆ ไป และ
สามารถขยายผลไปสู่ ชุ มชนอื่ น ๆ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาตนเองและชุม ชนอย่าง

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 12 - 3(8) บทความข่าว การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
วท 12 - 4(1) 1. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิต
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(1) รายงานผล
การดาเนินงานโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต
วท 12 - 4(2) 2. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(2) รายงานผล
การดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
วท 12 - 4(3) 3. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสาเร็จ
ของประเทศไทย 4.0
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รายการเอกสารอ้างอิง
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(3) 3. รายงาน
เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมในปีต่อ ๆ ไป
ผลการดาเนินงานโครงการอภิปรายทาง
วิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์กับความสาเร็จของประเทศไทย 4.0
วท 12 - 4(4) 4. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ พัฒนามาตรฐานการส่งออก
ข้าว
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(4) 4. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
มาตรฐานการส่งออกข้าว
วท 12 - 4(5) 5. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(5) 5. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้

145

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
วท 12 - 4(6) 6. รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Elderly
Research for Quality of Life (การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
อ้างถึงหลักฐานที่ วท 12 - 2(6) 6. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง Elderly Research for
Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต)
วท 12 - 4(7) ผลการประเมินด้านการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการ

146

ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
คาอธิบาย :
เป็นกระบวนการและผลการดา เนินงานทางด้านศิล ป ะ แ ล ะ วัฒนธรรมที่ก่อ ใ ห้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายใน
และภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะเป็นกระบวนการและผลการดา เนินงานทางด้านศิล ป ะ แ ล ะ วัฒนธรรมที่ก่อ ใ ห้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนา
ชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและ
วัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดย มีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเชิงประเพณี /
วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดาเนินชีวิตของบุ คลากรและ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศี ลธรรม
จริยธรรม หรือวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
1
2
3
4
ไม่มีการ
มีรายงานผลที่ มีรายงานผลครบทุก
มีรายงานผล
รายงานผลที่ เกี่ยวข้องในบางด้าน ด้าน (อัตลักษณ์ และ
ครบถ้วน และ
เกี่ยวข้อง
(เป็นข้อมูลดิบ ยังไม่ เอกลักษณ์หรือ
ผลการดาเนินงานที่ดี
มีการวิเคราะห์)
จุดเน้น หรือ
(วิเคราะห์
คุณลักษณะ
trend จากตารางการเก็บ
หรือวิสัยทัศน์)
ข้อมูลดิบ)
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

5
6
เริ่มมีการขยายผล การขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม ครอบคลุมไปทั่ว
อื่น ส่งผลให้เกิด ทั้งองค์กรส่งผล
การริเริ่มโครงการ ให้เกิดการพัฒนา
หรือสร้างเครือข่าย
องค์กร
ใหม่ๆ

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีนโยบาย เป้าหมาย
และวิธีการบริหารจัดการ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทาแผนงานโครงการนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
เข้าร่ ว มจั ดกิจ กรรมเป็นประจาทุกปี โดยมหาวิทยาลั ยอนุมัติให้ ใช้งบประมาณจากงาน
ประชาสัมพันธ์กองกลาง ซึ่งสาขาวิชาได้รับความร่วมมือกับสานักพิมพ์ในการนาผลงานสื่อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไ ปเผยแพร่ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีร่วมจัดกิจกรรมเสริม
ทั ก ษะประสบการณ์ ใ นการสร้ า งสรรจิ น ตนาการส าหรั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการที่สนุกสนานแก่
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จุดประกายความคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถศึกษา
ผ่านระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ และสามารถศึกษา
ตลอดเวลาที่ไหนก็เรียนได้ จัดกิจกรรมต้นไม้จินตนาการ สมุดบันทึกจินตนาการที่สอดแทรก
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
4 และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
2. มีการดาเนินงานโดยเน้น การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสาขาวิชา โดยคณาจารย์ของสาขาทุกท่านเข้า
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ งานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลการจัดบูธ อานวย
ความสะดวกกการเดินทางและอาหาร สาขาวิชาให้เนื้อหาด้านวิชาการ ทั้งสื่อวีดิทัศน์ คลิป
วีดิโอ โปสเตอร์และแผ่นพับความรู้ สานักพิมพ์รับผิดชอบเผยแพร่เอกสารและสื่อด้านวิทยา
สาสตร์และเทคโนโลยี

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 13 - 1(1) หนังสือเชิญร่วม
กิจกรรม
วท 13 - 1(2) งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจาปี 2560

วท 13 - 2(1) การมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
วท 13 - 2(2) ตัวอย่างคลิป
วีดิโอ
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3. มีการดาเนินงานแบบ
บูรณาการพันธกิจ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้าน
เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ดิจิทัล เทคนิคหลังพิมพ์ ไปจัดกิจกรรม สมุดบันทึก
จินตนาการ และโปสเตอร์ความรู้เรื่องเครื่องพิมพ์สามมิติ แผ่นปลิวและคลิปวีดิโอชุดความรู้
แสงสี และบูรณาการกับงานบริการสังคม เรื่อง บรรจุภัณฑ์ฉลาดหรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
(Smart Packaging) จัดทาเป็นโปสเตอร์ความรู้

รายการเอกสารอ้างอิง
วท 13 - 3(1) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ
วิทยาศาสตร์ กับ ฝนเทียม
อัจฉริยภาพในหลวงรัชการที่ 9
วท 13 - 3(2) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ
สี กับ การดูดาว อัจฉริยภาพใน
หลวงรัชการที่ 4
วท 13 - 3(3) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ
การพิมพ์ กับ พระมหาชนก
อัจฉริยภาพในหลวงรัชการที่ 9
วท 13 - 3(4) ตัวอย่างงานใน
กิจกรรมสมุดบันทึกจินตนาการ
ICT กับ แผนที่ อัจฉริยภาพใน
หลวงรัชการที่ 9
วท 13 - 3(5) โปสเตอร์
เครื่องพิมพ์สามมิติ
วท 13 - 3(6) แผ่นความรู้แสงสี
วท 13 - 3(7) โปสเตอร์ บรรจุ
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รายการเอกสารอ้างอิง
ภัณฑ์อัจฉริยะ เชื่อมโยงกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการ มีผลงานเผยแพร่สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้าน วท 13 - 4(1) ตั ว อย่ า ง ปชส
พัฒนาคณะและสถาบันให้มี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อ ที่ใคร อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา
หลักสูตร วท มสธ เรียนทางไกล
ความเจริญงอกงาม หรือ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือ เป็นประโยชน์กับชุมชม สังคม ระดับชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,113,303 คน ตลอดการ วท 13 - 5(1) หนังขอบคุณจาก
ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุม จัดงาน 12 วัน สาหรับจานวนนักเรียนและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสมุดบันทึก อพวช
ชุน สังคม ระดับท้องถิ่น
จินตนาการ 440 คน และต้นไม้แห่งจินตนาการ 2,200 คน ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้เข้าศึกษาแผ่น วท 13 - 5(2) พิธีปิดงาน
หรือระดับชาติ หรือ ระดับ ความรู้ ศึกษาสื่อคลิปวีดิโอ และชมเอกสารเผยแพร่เอกสารและสื่อด้านวิทยาศาสตร์และ มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
นานาชาติ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี 2560

