ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงาน

ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน/ทีต่ ้งั หน่ วยงาน
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยเป็ นโปรแกรมวิชาในกากับของภาควิชา
ฟิ สิ กส์ และวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป เปิ ดสอนในหลักสู ตร ป.กศ. ชั้นสู งเทคนิ คการอาชี พงานไฟฟ้ า
ซึ่ งเป็ น
หลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2528 กรมการฝึ กหัดครู ในขณะนั้นได้ทาหลักสู ตรสาขาวิชาการอื่นหลายโปรแกรมวิชารวมทั้ง
หลักสู ตรอนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมอิเล็กทรอนิ กส์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิ ดสอนในหลักสู ตร
ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็ นต้นมา และได้พฒั นาศักยภาพของโปรแกรมวิชาในทุก ๆ ด้านตลอดมา
พ.ศ. 2536 สภาบัน ราชภัฏ จัน ทรเกษมได้เ ปิ ดสอนโปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) ในระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) โดยเริ่ มเปิ ดสอนในภาคนอกเวลา สาหรับ
ภาคปกติได้เริ่ มเปิ ดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540 โปรแกรมวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นโปรแกรมหนึ่ งในสั ง กัด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเช่นเดียวกับภาควิชาและโปรแกรมวิชาอื่น ๆ
พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิช าอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้เปิ ดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ในภาคปกติและภาคสมทบ โดยรับนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับ
อนุ ป ริ ญญาหรื อเที ย บเท่ า ในสาขา อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และไฟฟ้ า โดยการเรี ย นการสอนได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ
ระบบงานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในอนาคตจะร่ วมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแนวอื่น จัดตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป
พ.ศ.2549 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ทาการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และทาการปรับปรุ งโครงสร้าง
การบริ หารจัดการจาก “โปรแกรมวิชา”เป็ น “สาขาวิชา” ซึ่ งได้ทาการเปิ ดสอนในหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคปกติ และภาคปกตินอกเวลาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีที่
ตั้งอยูท่ ี่ อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม ชั้น 5 และชั้น 6
พ.ศ.2554 หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากได้มีเปิ ดทาการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2554 ครบ 5 ปี จึง
ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุ งในบางรายวิชา
ให้มีความทันสมัยต่อสภาพตลาดแรงงานในปั จจุบนั
หลักสู ตรเทคโนโลยีอิเล็กทอรนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10904
โทร. 02-942 6900-99 ต่อ 5069
FAX 02 – 541 – 7877 ต่อ 104
E – mail : elecnet@chandra.ac.th
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ถนน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
“สร้างคนให้เป็ นผูพ้ ฒั นา คิดค้ นเผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้ อย่ ำงมีคุณธรรม”
ปณิธาน
“สร้างคนให้เป็ นผูพ้ ฒั นา คิดค้ นเผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้ อย่ ำงมีคุณธรรม”
วิสัยทัศน์
มุ่ ง เน้ น พัฒ นาความรู ้ ทัก ษะ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น งานค้ น คว้า และวิ จ ัย ทางด้ า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่จะใช้เทคโนโลยีในอนาคต ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีคุณธรรม
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้าน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิรวมทั้งการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
3. บริ การทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน
4. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์เผยแพร่ ทานุบารุ งศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนงานชุมนุมและกิจกรรมของนักศึกษา
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ มีคุณธรรม และช่วยกันพัฒนาสังคม

โครงสร้ างองค์ กรและโครงสร้ างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่ งส่ วนราชการ
อธิการบดี
กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
กรรมการบริ หารคณะ

คณบดี

กรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสู ตร

กรรมการบริ หาร
หลักสู ตร

ประธานหลักสู ตร
รองประหลักสู ตร
กรรมการหลักสู ตร
เลขานุการหลักสู ตร

รายชื่ อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุ ดปัจจุบัน
อาจารย์
1. นายวิชยั จิตต์ประสงค์
2. ผ.ศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
3. นายสงกรานต์ สุ ขเกษม
4. นายอภิชาติ หาจัตุรัส
5. นายสัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุน้

ตาแหน่ งปัจจุบัน
ประธานหลักสู ตร
รองประธานหลักสู ตร
กรรมการหลักสู ตร
กรรมการหลักสู ตร
กรรมการและเลขานุการหลักสู ตร

หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2554

2549 และ หลักสู ตรวิทยา

จานวนนักศึกษา
ข้อมูลนักศึกษาของสาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปี การศึกษา 2554
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - ชัยนาท
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิ ชย์
รวม

จานวน
131
85
216

ร้อยละ
60.648
39.351
100

จานวนนักศึกษาจาแนกตามชั้นปี
นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4
ปกติ
32
23
33
43
สมทบ
17
24
18
26
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - ชัยนาท
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิ ชย์
รวม
49
47
51
69

รวม
131
85
216

จานวนอาจารย์ และบุคลากร
อาจารย์
อาจารย์ ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ปีการศึกษา 2554 มีจานวน 5 คน
จาแนกเป็ น ตาแหน่งทางวิชาการ และ วุฒิการศึกษา ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ตาแหน่ งทางวิชาการ
จานวน
ร้ อยละ
อาจารย์
4
80
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1
20
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม
5
100
ผูด้ ารงตาแหน่ง ผศ. , รศ. และ ศ. รวมกัน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

จานวน
1

รายชื่ออาจารย์ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. นายวิชยั จิตต์ประสงค์
1. ผ.ศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
2. นายสงกรานต์ สุ ขเกษม
3. นายสัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุน้
4. นายอภิชาติ หาจัตุรัส

ร้ อยละ
100
100

รองศาสตราจารย์

ข้อมูลวุฒิของอาจารย์สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิของอาจารย์
จานวน
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
5
ปริ ญญาเอก
รวม
รายชื่ออาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปี การศึกษา 2554
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1. นายวิชยั จิตต์ประสงค์
2. ผ.ศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
3. นายสงกรานต์ สุ ขเกษม
4. นายสัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุน้
5. นายอภิชาติ หาจัตุรัส
สรุ ป อาจารย์ ปฏิบตั ิงานจริ ง
อาจารย์ ลาศึกษาต่อในเวลาราชการ

ร้ อยละ
100
100

ปริญญาเอก

5 คน
- คน

บุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุน ของ สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปี การศึกษา 2554 มีจานวน 1 คน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
หน้ าที่
วุฒิ
การศึกษา
1
นายสมชาย ทองคา
นักวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
ปริ ญญาตรี

ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับงบประมาณและอาคารสถานที่
งบประมาณ
งบประมาณของสาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี งบประมาณ 2554
ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทีไ่ ด้ รับ
ทีใ่ ช้ ไป
ทีเ่ หลือ

งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
รวม

290,800.00
276,110.00
566,910.00

290,800.00
276,110.00
566,910.00

0.00
0.00
0.00

ร้ อยละ
ของ
งบประมาณ
ทีใ่ ช้ ไป
0
0
0

อาคารสถานที่
หลักสู ตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้
ห้ องเรียน / ห้ องปฏิบัติการ / สานักงานโปรแกรมวิชา

หมายเลขห้ อง

1. ห้องเรี ยน

ก5/2, ก5/3, ก6/4, 644

2. ห้องปฏิบตั ิการ

ก5/2, ก5/3, ก6/4, 644

3. ห้องสมุด และ ห้องวิจยั

ก6/2 ,ก6/3

4. สานักงานโปรแกรมวิชา

ห้องพักอาจารย์

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมขององค์ กร
รักองค์กรและมีความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผลการประเมินปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่มีผลการผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากไม่มีผลการประเมินผลในปี การศึกษา 2553

ส่ วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่ งชี้ของ สกอ. และ สมศ.

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 ข้อ
6 หรื อ 7 ข้อ
8 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ น งานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

8 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

สกอ.ทอ.2.1-1-1 ระบบและกลไก
 1 มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่ 1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
และปรับปรุ งหลักสูตรตามแนวทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีระบบและกลไก
การเปิ ดหลักสูตร
ปฏิบตั ิที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ การเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ ง สกอ.ทอ.2.1-1-2 คาสัง่ แต่งตั้ง
อุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่
ประธานหลักสูตร
กาหนด
กาหนดโดยหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด โดยมีระบบและ
กลไกการเปิ ดหลักสูตร (สกอ.ทอ.
2.1-1-1) มีประธานหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารและ
ควบคุมการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสูตร (สกอ.ทอ.2.1-1-2 )
สกอ.ทอ.2.1-2-1 ระบบและกลไก
 2 มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตาม 2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดโดย
อิเล็กทรอนิกส์มีระบบและกลไก
การปิ ดหลักสูตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
การปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ที่กาหนดโดยหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด มีระบบและกลไก
การปิ ดหลักสูตร(สกอ.ทอ.2.1-2-1)
 3 ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็ นไป 3. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์มีหลักสูตรทุก

สกอ.ทอ.2.1-3-1 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้อง
มีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา
เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยน
การสอน” กรณี ที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อ
สาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
กาหนดในภาคผนวก ก ) สาหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย

หลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาและมีศกั ยภาพและความ
ชานาญ (สกอ.ทอ.2.1-3-1)

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุ ง 2554

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบ - ถ้วน
ทั้งข้อ 1 - 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
กรณี หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม - ศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน ข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนนครบ ทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร

4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.2.1-4-1 คาสัง่ แต่งตั้ง
อิเล็กทรอนิกส์มีคณะกรรมการประจา
คณะ กรรมการประจา
หลักสูตร ดังคาสัง่ แต่งตั้งคณะ
หลักสูตร
กรรมการประจาหลักสูตร (สกอ.ทอ. สกอ.ทอ.2.1-4-2 เอกสารการ
2.1-4-1) ทาหน้าที่ควบคุมกากับใน
ปรับปรุ งคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์ขอ้ ที่ 1-3 และมีการประเมิน
ซึ่งกาหนดไว้ในหลักสูตร
หลักสูตรตามการประกันคุณภาพของ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร ดังเอกสารการปรับปรุ ง
สาขาวิชาเทคโนโลยี
คุณภาพหลักสูตรซึ่งกาหนดไว้ใน
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 หน้า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
75
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 หน้า 75 (สกอ.
ทอ.2.1-4-2)

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบ - ถ้วน
ทั้งข้อ 1 - 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
กรณี หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม - ศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน ข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนนครบ ทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร

หลักฐานอ้ างอิง

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.2.1-5-1 คาสัง่ แต่งตั้ง
อิเล็กทรอนิกส์มีคณะกรรมการประจา
คณะกรรมการประจา
หลักสูตรดังคาสัง่ แต่งตั้งคณะ หลักสูตร
กรรมการประจาหลักสูตร (สกอ.ทอ. สกอ.ทอ.2.1-5-2 หลักสูตรวิทยา
2.1-5-1) ควบคุมกากับให้มีการ
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
การศึกษา และได้มีการปรับปรุ ง
2554
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 (สกอ.ทอ.2.1-5-2)

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชาและมีการ
ประเมินหลักสูตร
แนวทางเสริม
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควรพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน :

อาจารย์ ประจาทีม่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก
ปั จจัยนาเข้า
สถาบันสามารถ เลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรื อ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจา ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก เปรี ยบเทียบ กับปี ที่
ผ่านมาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5

เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรื อ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาที่ กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก =

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

หรื อ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา = ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี ที่ประเมินลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี ก่อนหน้าปี ที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาที่คานวณได้ใน
ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา x 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลือกใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (อาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อ) จานวน 5 คน จาแนกเป็ น วุฒิปริ ญญาโท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 และ ไม่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 0
ดัง แบบเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ศัก ยภาพอาจารย์ เพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลัก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บันทึกล่าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (สกอ.ทอ.2.2-1-1)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก ปี การศึกษา 2554 จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ
0 ดังรายงานการประเมินตนเอง หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน้า 37 (สกอ.
ทอ.2.2-1-2) ปี การศึกษา 2554 มี ร้อยละของอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญา เท่ากับ 0 เท่ากับ ร้อยละ 0 คิดเป็ นคะแนน 0 สรุ ปดังตาราง
จานวนอาจารย์
ประจาที่
หน่ วยงาน
มีวุฒิปริญญาเอก
ปี 2553
หลักสูตรสาขาวิชา
0
เทคโนโลยี
(ร้อยละ 0)
อิเล็กทรอนิกส์

จานวน
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด
5

จานวนอาจารย์
ประจาที่
มีวุฒิปริญญาเอก
ปี 2554
0
(ร้อยละ)

จานวน
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด

ร้ อยละของ
ปริญญาเอก

ค่ าระดับ
คะแนนทีไ่ ด้

5

0

0

การบรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมายเพราะหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาหนดเป้ าหมายของ “ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก ที่เพิม่ ขึ้น ” ไว้ที่ร้อยละ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (สกอ.ทอ.2.2-ป)
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 30

ร้อยละ 0

0

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
- เพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
- การส่งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกหรื อรับอาจารย์ใหม่ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ได้ส่งเสริ มให้อาจารย์ประจาศึ กษาต่อระดับปริ ญญาเอกภาคนอกเวลา
ราชการ จานวน 1 คนดังนี้
1. นายอภิชาติ
หาจัตุรัส

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน :

อาจารย์ ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ปั จจัยนาเข้า
สถาบันสามารถ เลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรื อ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจา ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ผา่ นมาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5

เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรื อ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

หรื อ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปี ที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปี
ก่อนหน้าปี ที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา
ที่
คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลือกใช้เกณฑ์การ
ประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้
ในปี การศึกษา 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มี อาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มีอาจารย์ประจา จานวน 5 คน ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 80 อาจารย์ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 คิดเป็ นคะแนน เท่ากับ 1.66 ดังตาราง
แสดงศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.ทอ.2.3-1-1) สรุ ปดังตาราง
หน่ วยงาน

จานวนอาจารย์ ประจาที่
ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
1 คน
0 คน

รวม

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คิดเป็ นร้ อยละ

ค่ าระดับ
คะแนนทีไ่ ด้

หลักสูตรสาขาวิชา
1 คน
5 คน
20
1.66
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส
การบรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมายเพราะหลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ กาหนดเป้ าหมายของ “ตัว
บ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจาที่ดาตาแหน่งทางวิชาการ” ไว้ที่ ร้อยละ 60 (สกอ.ทอ.2.3-ป)
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
สกอ.ทอ.2.3-1-1

สกอ.ทอ.2.3-ป

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพอาจารย์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม บันทึกล่าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ประกาศตัวบ่งชี้และเป้ าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :
อาจารย์ประจาที่ดาตาแหน่งทางวิชาการ ” หน้า 1

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 60

ร้อยละ 20

คะแนน 1.66

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
การส่งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรื อ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ น งานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ปัจจัยนาเข้ า

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ นงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญทุกหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สกอ.ทอ.2.6-1-1 แนวการสอนที่เน้น
มี ร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดยมี แนวการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(สกอ.ทอ.2.6-1-1)

 2 ทุกรายวิชามีรายละเอียดของ 2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สกอ.ทอ.2.6-2-1 มคอ.3 หลักสูตร
มี ร าย ละ เ อี ย ด ข อ ง ร า ยวิ ช าแ ล ะ ข อ ง
ปรับปรุ งปี การศึกษา 2554
รายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า ประสบการณ์ภาคสนาม ก่ อนการเปิ ดสอน สกอ.ทอ.2.6-2-2 แนวการสอนใน
มี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่
ในแต่ ล ะภาคการ ศึ ก ษาตามที่ ก าหนดใน
หลักสูตรปี การศึกษา 2549
ละภาคการศึกษา ตามที่
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
กาหนดในกรอบมาตรฐาน
แห่งชาติ โดยมีการจัดทาเอกสาร มคอ. 3 ใน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุ งปี การศึ กษา 2554 (สกอ.
แห่งชาติ
ทอ.2.6-2-1) และมีแนวการสอนในหลักสู ตร
ปี การศึกษา 2549 (สกอ.ทอ.2.6-2-2)
 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง และการให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยนหรื อจากการทา
วิจยั

3 . ห ล กั ส ู ต ร ส า ข า ว ิช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.2.6-3-1 การศึกษาดูงาน
อิ เ ล็ก ท ร อนิ ก ส์ ม ี ม ี ร าย วิช าที ่ ส ่ ง เสริ ม
ของ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง และการให้
อิเล็กทรอนิกส์
ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ท้ ัง ในและ
นอกห้องเรี ยนหรื อจากการทาวิจ ัย โดยใน
บางหลักสู ต รได้จ ัด ให้น ักศึ กษาปฏิ บ ัติ ใ น
ห้องปฏิ บ ััติการและนานักศึกษาไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่ (สกอ.ทอ.2.6-3-1 )

 4 มีการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ 4 . ห ล กั ส ู ต ร ส า ข า ว ิช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.2.6-4-1 คาสัง่ แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษและหนังสื อเชิญ
ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจาก อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารให้ผู ม้ ี ป ระสบการณ์

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
หน่วยงานหรื อชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการเรี ยนการสอน
ทุกหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
ทางวิช าการหรื อ วิช าชี พ จากหน่ ว ยงาน
หรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการเรี ย นการสอน โดยมี
ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ จ ากภายนอกเข้า มามี ส่ ว น
ร่ วมในการดู แลหลักสู ตร ในกระบวนการ
เรี ยนการสอน
(สกอ.ทอ.2.6-4-1)

หลักฐานอ้ างอิง
วิทยากร

 5 มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นา 5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สกอ.ทอ.2.6-5-1 เอกสารงานวิจยั
มี การจัดการเรี ย นรู ้ ที่พฒ
ั นามาจากการวิจัย
ในชั้นเรี ยน
จากการวิจยั หรื อจาก
กระบวนการจัดการความรู ้
หรื อจากกระบวนการจัด การความรู ้ เ พื่ อ
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน พัฒนาการเรี ยนการสอน โดยอาจารย์ทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน (สกอ.ทอ.2.6-5-1)
 6 มีการประเมินความพึงพอใจ 6. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สกอ.ทอ.2.6-6-1 ผลการประเมินการ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มี
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพ
สอน
การจัดการเรี ยนการสอน
ต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสิ่ ง
และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ สนั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ ทุ ก รายวิ ช า ทุ ก ภาค
ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
การศึกษา โดยผลการ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
ประเมินความพึงพอใจแต่ละ เต็ม 5 โดยการให้นักศึ กษาประเมิ นผ่าน
รายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51
ระบบออนไลน์(สกอ.ทอ.2.6-6-1)
จากคะแนนเต็ม 5
 7 มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา

การบรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมายเพราะหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาหนดเป้ าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและ
กลไกการจัดการเรี ยนการสอน” ไว้ที่ 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (สกอ.ทอ.2.6-ป)
การประเมินตนเอง
บรรลุเป้ าหมาย
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ
5 ข้อ
6 ข้อ
4 คะแนน

จุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
แนวทางเสริม
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควรปรับปรุ งเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

 1 มีการสารวจคุณลักษณะของ
1. หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ สกอ.ทอ.2.7-1-1 แบบสารวจ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
มี การส ารวจคุ ณลักษณะของบัณฑิ ต ที่ พึ ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต อย่าง
ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิ ต
ประสงค์ตามความ
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับ
อย่างน้อยสาหรับทุกหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตรี ทุ ก รอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
ตามแผนกาหนดการศึกษาของ
การศึ กษาของหลักสู ตร โดยมีการสารวจ
หลักสูตร
คุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ตาม
ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ตตามผล
แบบสอบถามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิ ต
(สกอ.ทอ.2.7-1-1)
 2 มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ใน 2 . ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.2.7-2-1 หลักสูตร
การปรับปรุ งหลักสูตร การ
อิเล็กทรอนิ กส์ มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จัดการเรี ยนการสอน การวัดผล
ในการปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยน
หลักสูตรปรับปรุ งพ.ศ.
การศึกษาและสัมฤทธิผล
การสอน และการวัด ผลการศึ ก ษาและ
2554 หน้า 112
ทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะ
สัม ฤทธิ์ ผลทางการเรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
อาชีพและคุณลักษณะของ
อาชี พ และคุ ณ ลัก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
โดยมี การปรั บ ปรุ ง หลักสู ต ร พ.ศ. 2554
(สกอ.ทอ.2.7-2-1 )

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

 3 มีการส่งเสริ มสนับสนุน
3 . ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.2.7-3-1 เอกสารการ
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น
เข้าอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทรั พ ยากรทั้ งด้ า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี สกอ.ทอ.2.7-3-2 แผนการใช้
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา สารสนเทศ และงบประมาณที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
จ่ายงบประมาณประจาปี
คุณลักษณะของบัณฑิต
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการ
พ.ศ. 2554
เปิ ดรับสมัครบุคลากรให้สอดคล้องกับความ สกอ.ทอ.2.7-3-3 เอกสารการ
ต้อ งการของสาขาวิชา (สกอ.ทอ.2.7-3-1)
จัดซื้อวัสดุครุ ภณั ฑ์การ
แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
เรี ยนการสอน
อิ เล็กทรอนิ กส์ จัดสรรงบประมาณสาหรั บ
พั ฒ น า คุ ณลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต แ ต่ ล ะ
สาขาวิช า ตามแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2554(สกอ.ทอ.2.7-3-2) และ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มี ก ารจัด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การ
เรี ยนการสอนในแต่ละสาขาวิช า (สกอ.
ทอ.2.7-3-3)
 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริ ม 4 . ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.2.7-4-1 โครงการ
ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ มี ร ะบบและกลไกการ
งบประมาณประจาปี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่ วม
ส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี แ ละ
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการประชุ ม
หรื อนาเสนอผลงานทางวิชาการ วิชาการหรื อนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน
ที่ ประชุ มระหว่างสถาบัน ได้แก่ โครงการ
หรื อที่ประชุมระดับชาติหรื อ
งบประมาณประจาปี (สกอ.ทอ.2.7-4-1)
นานาชาติ
 5 มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม 5 . ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.2.7-5-1 ภาพถ่ายการ
จริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับ
อิ เ ล็ ก ท รอ นิ กส์ มี กิ จ กร ร มเ สริ ม สร้ าง
จัดกิจกรรมทาบุญ
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดับ
ประจาปี ของสาขาวิชา
จัดโดยสถาบัน
ปริ ญญาตรี และบัณฑิ ตศึ กษาโดยหลักสู ต ร สกอ.ทอ.2.7-5-2 ภาพถ่ายการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิ กส์จดั ให้มี
จัดกิจกรรมไหว้ครู และ
กิจกรรมทาบุญประจาปี ของสาขาวิชา (สกอ.
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ทอ.2.7-5-1) และกิ จ กรรมไหว้ค รู และ
ประจาปี
ปฐมนิ เทศนักศึ กษาประจาปี (สกอ.ทอ.2.75-2)

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

4 ข้อ

5 ข้อ

คะแนน 5



จุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางเสริม
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควรจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดีของกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่
นักศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน

ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้ กบั นักศึกษา
ผลผลิต

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

 1 มีการกาหนดพฤติกรรมด้าน
1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.2.8-1-1 เอกสาร
คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับ
อิเล็กทรอนิกส์มีการกาหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
นักศึกษาที่ตอ้ งการส่งเสริ มไว้เป็ น ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษา
ประสงค์
ลายลักษณ์อกั ษร
ที่ตอ้ งการส่งเสริ มไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยจัดทาเอกสารคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (สกอ.ทอ.2.8-1-1)
 2 มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่
2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.2.8-2-1 เอกสารบนเว็ป
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม อิเล็กทรอนิกส์มีเผยแพร่ พฤติกรรมด้าน
ของสาขาวิชาที่เผยแพร่
สาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการ
คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษาที่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
ส่งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร
ต้องการส่งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร
จริ ยธรรม
คณาจารย์ นักศึกษาและ
คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทั้ง
อย่างทัว่ ถึงทั้งหลักสูตรสาขาวิชา
สถาบัน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัด
แสดงไว้บนเว็ปของสาขาวิชา (สกอ.ทอ.
2.8-2-1)
 3 มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ ม 3. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.2.8-3-1 ภาพถ่าย
การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
อิเล็กทรอนิกส์มีโครงการหรื อกิจกรรม
กิจกรรมทาบุญประจาปี ของ
คุณธรรมจริ ยธรรมที่กาหนดในข้อ ส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
สาขาวิชา
1
คุณธรรม จริ ยธรรมที่กาหนดในข้อ 1
สกอ.ทอ.2.8-3-2 ภาพถ่าย
โดยระบุตวั บ่งชี้และเป้ าหมาย
โดยระบุตวั บ่งชี้และเป้ าหมายวัด
กิจกรรมไว้ครู และ
วัดความสาเร็ จที่ชดั เจน
ความสาเร็ จที่ชดั เจน โดยจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศประจาปี ของ
ทาบุญประจาปี สาขาวิชา (สกอ.ทอ.2.8สาขาวิชา
3-1) กิจกรรมไว้ครู และปฐมนิเทศ
ประจาปี (สกอ.ทอ.2.8-3-2)
 4 มีการประเมินผลโครงการหรื อ

4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

สกอ.ทอ.2.8-4-1 ผลการประเมิน

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้ าหมายที่กาหนดในข้อ
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้

หลักฐานอ้ างอิง

อิเล็กทรอนิกส์มีการประเมินผลกิจกรรม
ทาบุญประจาปี ของ
ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
สาขาวิชา
ตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายที่กาหนดในข้อ สกอ.ทอ.2.8-4-2 ผลการประเมิน
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมาย
กิจกรรมไว้ครู และ
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ โดยมี
ปฐมนิเทศประจาปี ของ
รายงานผลการประเมิน กิจกรรมทาบุญ
สาขาวิชา
ประจาปี ของสาขาวิชา (สกอ.ทอ.2.8-4-1)
ผลการประเมิน2 กิจกรรมไว้ครู และ
ปฐมนิเทศประจาปี ของสาขาวิชา (สกอ.
ทอ.2.8-4-2)

 5 มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อ
องค์กรระดับชาติ
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

4 ข้อ

4 ข้อ

คะแนน 4



จุดแข็ง/แนวทางเสริม
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดีของการจัดการโครงการด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ด้ านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ 14
การพัฒนาคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชี้
ผลลัพธ์
นา้ หนัก
ร้ อยละ 5
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บัญญัตไิ ตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดให้ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เป็ น 6 เท่ ากับ 5 คะแนน
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ผลการดาเนินงานและข้ อมูลพืน้ ฐาน :

ผลรวมถ่ วงน้าหนักของ
อาจารย์ ประจา
อาจารย์ ประจาทั้งหมด
ค่ าดัชนีคุณภาพ

0
0
0
0

ป. เอก

4
1
0
0

ป. โท

0
0
0
0

ป.ตรี

0
0
0
0

(6) ป.เอก

4
1
0
0

(5) ป.โท

(3) ป.เอก

0
0
0
0

ผลรวมน้ าหนักระดับคุณภาพของวุฒิการศึกษา
(1) x (4) + (2) x (5)+ (3) x (6) =?

จานวนอาจารย์(คน)
(4) ป. ตรี

(2) ป.โท

อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

(1) ป. ตรี

ตาแหน่ งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา/
น้ าหนักระดับคุณภาพ

0

16

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

17
5
3.4

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีบุคลากรที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 5 คน มีตาแหน่งทาง
วิชาการระดับอาจารย์ จานวน 4 คน ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 คน คานวณค่าดัชนีคุณภาพเป็ น 3.4 คิดเป็ นคะแนน 2.8
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
สมศ.ทอ. 14.1-1 ศักยภาพอาจารย์

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ดัชนี 3

ดัชนี 3.4

2.88

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มอาจารย์ให้มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
2. ควรให้อาจารย์ได้ทาผลงานทางวิชาการมากขึ้น
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


องค์ ประกอบที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

 1 มีการจัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ. 3.1.1.1 รายชื่อ
และแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นกั ศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดบริ การให้
อาจารย์ที่ปรึ กษา
คาปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวติ แก่นกั ศึกษา โดยมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละชั้นปี
เพื่อให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทั้ง
ปั ญหาด้านการเรี ยนและปัญหา
ส่วนตัว โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบ
และขอคาปรึ กษาได้จากอาจารย์ที่
ปรึ กษา (สกอ.ทอ. 3.1.1.1)
 2 มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ. 3.1.2.1 เว็ปเพจของ
อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดบริ การข้อมูล
สาขาวิชา
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา สกอ.ทอ. 3.1.2.2 บอร์ด
ได้แก่ ทางเว็บเพจของสาขาวิชา
ประชาสัมพันธ์จของ
(สกอ.ทอ. 3.1.2.1 ) บอร์ด
สาขาวิชา
ประชาสัมพันธ์ (สกอ.ทอ. 3.1.2.2 )
เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา เช่น ข่าวสารวิชาการที่
ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เป็ นต้น

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ. 3.1.3.1 กิจกรรม
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ อิเล็กทรอนิกส์มีการกิจกรรมเพื่อ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
นักศึกษา
พัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการและ
สาหรับนักศึกษาเตรี ยมฝึ ก
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา (สกอ.ทอ. 3.1.3.1
ประสบการณ์วชิ าชีพ
) โดยมีการแนะนาเพื่อเตรี ยมความ สกอ.ทอ. 3.1.3.2 เอกสารการ
พร้อมในการฝึ กประสบการณ์จาก
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ผูแ้ ทนนักศึกษา อีกทั้งมีอาจารย์ที่
ปรึ กษาทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน
จัดหาแหล่งฝึ กงานเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ มีการ
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึ กงาน
นักศึกษาที่ฝึกงานในสถานที่ต่าง ๆ
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ครั้งต่อไป รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการฝึ กงาน (สกอ.ทอ.
3.1.2.2 )
 4 มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ. 3.1.4.1 เว็บเพจของ
อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดบริ การข้อมูล
สาขาวิชา
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า
ผ่านทางเว็บเพจของสาขวิชา (สกอ.
ทอ. 3.1.4.1 ) เช่น ข้อมูลกิจกรรมของ
สาขาวิชา เป็ นต้น และมีการส่งข่าวให้
ศิษย์เก่ารับรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา ความรู ้และ
ประสบการณ์เป็ นระยะ ๆ

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.ทอ. 3.1.5.1 )

สกอ.ทอ. 3.1.5.1 กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้

สกอ.ทอ. 3.1.6.1 ผลการ

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

บริ การในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 อิเล็กทรอนิกส์ มีผลการประเมิน
จากคะแนนเต็ม 5
คุณภาพของการให้ บริ การในข้อ 1 - 3
ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5 (สกอ.ทอ. 3.1.6.1 )

หลักฐานอ้ างอิง
ประเมินการจัดกิจกรรม

 7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริ การที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

5 ข้อ

6 ข้อ

4 คะแนน

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการปรึ กษาทาง
วิชาการให้นกั ศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรังระบบการให้บริ การด้านการปรึ กษา
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

 1 สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน

 2 มีกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
 3 มีการส่งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ น
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภท สาหรับระดับปริ ญญา
ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2 กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ ม
สุขภาพ
3.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ. 3.2.1.1 โครงการ
อิเล็กทรอนิกส์จดั ทาแผนการดาเนิน งบประมาณประจาปี
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์นกั ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการกาหนดตัว
บ่งชี้ความสาเร็ จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการงบประมาณประจาปี
(สกอ.ทอ. 3.2.1.1 )

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

รักษาสิ่ งแวดล้อม
3.4 กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
3.5 กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและ
วัฒนธรรม
 4 มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้าง
เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่ วมกัน
 5

มีการประเมินความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

 6 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
แผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

3 ข้อ

1 ข้อ

1 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการจัดทาระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


องค์ ประกอบที่ 4
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

การวิจยั
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
กระบวนการ
เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 7 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทวั่ ไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ น งานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

8 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปี การศึกษา 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน

เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจยั ประจา
ปัจจัยนาเข้ า
โดยการแปลงจานวนเงินต่ อจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจยั ประจา เป็ นคะแนนระหว่ าง 0-5

เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จาแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สู ตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

5

ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง (คน)
2. จานวนนักวิจยั ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง (คน)
3. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาที่ลาศึกษาต่อ (คน)
4. จานวนเงินสนับสนุนจากภายใน (บาท)
5. จานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก (บาท)
6. เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ประจา (บาท)

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2554
5
5
20,000

รวม
5
5
20,000

4,000

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์มีจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง จานวน 5
คน ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายในจานวน 20,000 บาท คิดเป็ นเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา เท่ากับ 4,000 บาท ได้ผลคะแนนเป็ น 0.33
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
สกอ.ทอ. 4.3 -1 เอกสารงานวิจยั ของสาขาวิชาที่ได้รับเงินสนับสนุนภายใน
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

12,000 บาท/คน

4,000 บาท/คน

0.33 คะแนน

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
บุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ควรทางานวิจยั เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาให้มากขึ้น
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ด้ านงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
ตัวบ่ งชี้ที่ 5
งานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่ งชี้
ผลลัพธ์
นา้ หนัก
ร้ อยละ 5
เกณฑ์ การให้ คะแนน ใช้ บัญญัตไิ ตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละเท่ ากับ ๕ คะแนน จาแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา

ร้ อยละ

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20
20
10

การคิ ดคะแนนระดับคณะ ให้นาคะแนนที่ คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ ย และการคิ ดคะแนนระดับ
สถาบันให้นาคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

x 100

ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่
2.จานวนอาจารย์ประจา (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
3.จานวนนักวิจยั ประจา (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
4. ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2554
0
5
5
0

รวม
0
5
5
0

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
1.1 คณะวิทยาศาสตร์
1.2 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
2. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.1 คณะเกษตรและชีวภาพ
2.2 คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชา
3. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3.1 คณะศึกษาศาสตร์
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.3 คณะวิทยาการจัดการ

ร้ อยละ

คะแนน

20

20
0
คะแนน

ร้ อยละ
10

เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 4

ร้อยละ 0

0 คะแนน

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
บุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ควรทางานวิจยั เพื่อให้สามารถนาไปตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ได้
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 6
ชนิดของตัวบ่ งชี้
นา้ หนัก
เกณฑ์ การให้ คะแนน

งานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ทนี่ าไปใช้ ประโยชน์
ผลลัพธ์
ร้ อยละ 5
ใช้ บัญญัตไิ ตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ 20 เท่ ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

วิธีการคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

x 100

ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์
2. จานวนงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
3. ผลรวมของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
4. จานวนอาจารย์ประจา (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
5. จานวนนักวิจยั ประจา (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
6. ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2554
0
0
0
5
5
0

รวม
0
0
0
5
5
0

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ จึงส่งผลให้ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ เป็ น 0
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 4

ร้อยละ 0

0 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
บุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ควรทางานวิจยั เพื่อให้สามารถงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
.-

ตัวบ่ งชี้ที่ 7
ชนิดของตัวบ่ งชี้
นา้ หนัก
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการรับรองคุณภาพ
ผลลัพธ์
ร้ อยละ 5
ใช้ บัญญัตไิ ตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ 10 เท่ ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้ าของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

x 100

ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
2. จานวนบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
3. จานวนตาราหรื อหนังสื อที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. จานวนตาราหรื อหนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรื อตาราหนังสื อที่มี
คุณภาพสูง มีผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
5. จานวนอาจารย์ประจา (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
6. จานวนนักวิจยั ประจา (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
7. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2554
0
0
0
0

5
5
0

รวม
0
0
0
0

5
5
0

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จึง
ส่งผลให้ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักเป็ น 0
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 2

ร้อยละ 0

0 คะแนน

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
บุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ควรทาผลงานทางวิชากการให้มากขึ้น
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

 1 มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.5.1-1-1 คาสัง่ แต่งตั้ง
แก่สงั คม และดาเนินการตามระบบที่
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนร่ วมในการ
คณะกรรมการบริ หารศูนย์
กาหนด
กาหนดระบบและกลไกการบริ การ
วิทยาศาสตร์
วิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด โดยให้อาจารย์ได้มี
ส่วนร่ วมเป็ นกรรมการศูนย์
วิทยาศาสตร์ (สกอ.ทอ.5.1-1-1)
 2 มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการ
แก่สงั คมกับการเรี ยนการสอน

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสกอ.ทอ.5.1-2-1
กส์
คาสัง่ แต่งตั้ง
มีการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคมกัคณะกรรมการปฏิ
บ
บตั ิงาน
การเรี ยนการสอน โดยมีการจัด
การสัมมนาทาง
การสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(สกอ.ทอ.5.1-2-1 )

 3 มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั
 4 มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูร ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช าเ ท ค โ น โ ล ยีสกอ.ทอ.5.1-4-1 เอกสารสรุ ป
ณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คม อิเล็กทรอนิกส์
โครงการบริ การวิชาการ
กับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
มีการประเมินผลความสาเร็ จของ
การบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรี ยนการสอน

 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

3 ข้อ

3 ข้อ

3 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีกลไกการบริ การวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจยั
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

 1 มีการสารวจความต้องการของชุมชน
หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการ
บริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์มีการสารวจความ
ต้องการของผูเ้ ข้าอบรม

 2 มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการ
เพื่อการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรื อภาคเอกชน หรื อ
ภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สกอ.ทอ.5.2-2-1 บันทึก
อิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนร่ วมในการบริ การ
ข้อความขออนุญาตไป
วิชาการ โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ราชการ
ความรู ้เรื่ องการจัดทาเว็บไซต์สาหรับ
สถานศึกษา (สกอ.ทอ.5.2-2-1)

 3 มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบ
ของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
 4 มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการ
ให้บริ การทางวิชาการ
 5 มีการพัฒนาความรู ้ที่ได้จากการให้บริ การ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่ สู่
สาธารณชน

สกอ.ทอ.5.2-2-1
แบบสอบถามความ
ต้องการของผูเ้ ข้าอบรม

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

2 ข้อ

2 ข้อ

2 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการ
ให้บริ การทางวิชาการ
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3*
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1

การส่ งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์ เพิม่ เติม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
กระบวนการ
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ
หมายเหตุ * หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่เป็ นอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลการประเมินตนเอง
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ นงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

การบรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย เพราะ คณะกาหนดเป้ าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 5.3* การส่งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ” ไว้ 5 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง
-

แนวทางพัฒนา
-

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 8
ผลการนาความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
ชนิดของตัวบ่ งชี้
ผลผลิต / ผลลัพธ์
นา้ หนัก

ร้ อยละ 5

เกณฑ์ การให้ คะแนน ใช้ บัญญัตไิ ตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ 30 เท่ ากับ 5 คะแนน
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ
ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการทั้งหมด
ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมตั ิ

x 100

ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนโครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นาการเรี ยนการสอน
2. จานวนโครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นาการวิจยั
3. จานวนโครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นาทั้งส่วนการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
4. จานวนโครงการบริ การวิชาการทั้งหมด
5. ร้อยของโครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นา
ทั้งส่วนการเรี ยนการสอนและการวิจยั

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2554
1
1
1
5
20

รวม
1
1
1
5
20

ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงการบริ การวิชาการทั้งหมด 5 โครงการ
และมีโครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นาทั้งส่ วนการเรี ยนการสอนและการวิจยั จานวน 1 โครงการ คิดเป็ น ร้อย 20 ของ
โครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นาทั้งส่วนการเรี ยนการสอนและการวิจยั คิดเป็ นคะแนนเป็ น 3.33
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง
สมศ.ทอ. 8.1-1
สมศ.ทอ.8.1-2

โครงการบริ การวิชาการของสาขาวิชาทั้งหมด
จานวนโครงการบริ การวิชาการที่นามาใช้พฒั นาทั้งส่วนการเรี ยนการสอนและการวิจยั

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

3.33 คะแนน

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการอย่างต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ควรมีการนาผลสาเร็ จที่ได้จากการบริ การวิชาการไปบูรณาการกับการ
เรี ยนการและการวิจยั ได้มากขึ้น
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรื อ 6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

 1 มีระบบและกลไกการทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.ทอ.6.1-1-1 แผนและ
มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลไกการทานุ
โครงการ งบประมาณ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมและดาเนินการ
ประจาปี
ตามระบบที่กาหนด(สกอ.ทอ.6.1-1-1)

 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุ ง หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.ทอ.6.1-2-1 ภาพถ่าย
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
มีดาเนินกิจกรรมทาบุญประจาปี (สกอ.ทอ.
จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรม 6.1-2-1)
นักศึกษา
 3 มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการ
บริ การด้านทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.ทอ.6.1-3-1 เว็บไซต์ของ
มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้าน
สาขาวิชา
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนโดยนาขึ้นเว็บไซต์ของสาขาวิชา
(สกอ.ทอ.6.1-3-1)

 4 มีการประเมินผลความสาเร็ จของ
การบูรณาการงานด้านทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรี ยน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.ทอ.6.1-4-1 ผลการประเมิน
มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณา
โครงการ
การงานด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.ทอ.6.1-4-1)

 5 มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

 6 มีการกาหนดหรื อสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

4 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1
ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ นงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ นงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึ กษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปี การศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ใช้ผลการดาเนิ นงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งในปี การศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปี การศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 หรื อ 6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
มี ข้ อ
เกณฑ์ มาตรฐาน
 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชา หรื อหน่วยงานเทียบเท่า
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรื อ 8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ร ะบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณภาพ ก าร ศึ กษ า ภ า ย ใ น ที่
เหมาะสมและสอดคล้อ งกับพัน ธกิ จและ
พัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับสาขาวิชา
ตามระบบที่ กาหนด โดยสาขาวิช ามีก าร
พัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพที่ เ หมาะสม
กับ ระดับ การพัฒ นาของสาขาวิช า ด้ว ย
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
ซึ่ ง เป็ นคณะกรรมการมาตรฐานและ
ประเมิน ผลการศึ กษาของสาขาวิชา ดัง
คาสั ่ง แต่ง ตั้ง กรรมการประจ าหลัก สู ต ร
(สกอ.ทอ.9.1-1-1) ตลอดจนสาขาวิชาก็มี
การการแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา (สกอ.วท.9.1-1-2)
โดยมีคู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา
ภ า ย ใ น ซึ ่ ง ย ึด ต า ม แ น ว ข อ ง ค ณ ะ
วิท ยาศาสตร์ (สกอ.ทอ.9.1-1-3) มีแ ผน
ปฏิ ท ิ น ปฏิ บ ตั ิง านประกัน คุณ ภาพการ
ศึ ก ษาภายใน (สกอ.ทอ.9.1-1-4) มี ก าร
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.ทอ.9.1-15) มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบประสาน งาน
ด้านประกันคุณภาพ (สกอ.ทอ.9.1-1-6)
 2 มีการกาหนดนโยบายและให้
ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพ อิเล็กทรอนิ กส์ มีการกาหนดนโยบายและ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

หลักฐานอ้ างอิง
สกอ.ทอ.9.1-1-1 คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประจาหลักสู ตร
สกอ.ทอ.9.1-1-2 คาสัง่ แต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา
สกอ.ทอ.9.1-1-3 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายในคณะ
วิทยาศาสตร์
สกอ.ทอ.9.1-1-4 ปฏิ ทินปฏิ บตั ิงาน
ประกันคุณภาพการ ศึกษา
ภายใน
สกอ.ทอ.9.1-1-5 แผนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
สกอ.ทอ.9.1-1-6 คาสัง่ แต่งตั้ง
ผูร้ ับผิดชอบประสานงานด้าน
ประกันคุณภาพ

สกอ.ทอ.9.1-2-1 รายงานประจาปี
2554 หลักสูตรสาขาวิชา

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ ให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งการประกัน คุ ณ ภาพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุด การศึกษาภายใน โดยมีการกาหนดนโยบาย
ของสถาบัน
การประกันคุ ณภาพภายในไว้ในนโยบาย
ของสาขาวิ ช าในรายงานประจ าปี 2554
ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อิ เล็กทรอนิ กส์ (สกอ.ทอ.9.1-2-1) และมี
บุ ค ลากรเข้า รั บ ทราบนโยบายและแนว
ทางการด าเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ ของการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ดั ง
ร าย ง าน กา ร ป ร ะ ชุ มค ณ ะ ก ร ร ม กา ร
มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา ณ
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (สกอ.ทอ.9.1-2-2)
และเข้าร่ วมประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ รั บ ทราบ
นโยบาย ณ วัน ที่ 6 ธันวาคม 2554 (สกอ.
ทอ.9.1-2-3) ตลอดจนเข้ า ร่ วมประชุ ม
จัดเตรี ยมความพร้ อมในการรั บตรวจการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และ
จัด การตรวจประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในคณะวิท ยาศาสตร์ ดัง รายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการมาตรฐานและ
ประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา วัน ที่ 9 ธัน วาคม
2554 และ วั น ที่ 11 มกราคม 255 5
(สกอ.วท.9.1-2-4)
 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.9.1-2-4 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ของ
ลักษณ์ของสถาบัน
อิเล็กทรอนิกส์มีการกาหนดตัวบ่งชี้ตามอัต
คณะวิทยาศาสตร์
ลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ (สกอ.ทอ.
9.1-2-4)

 4 มีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย
4.1 การควบคุม ติดตามการ
ดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ

ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สกอ.ทอ.9.1-4-1 คาสั่งแต่งตั้ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ มี ก ารด าเนิ นงานด้ า น
กรรมการประจาหลักสู ตร
ป ร ะ กั น คุ ณภาพ ก าร ศึ กษ า ภาย ใ น ที่ สกอ.ทอ.9.1-4-2 คาสัง่ แต่งตั้ง
ครบถ้วน ประกอบด้วย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
1)การควบคุ มติ ดตามการดาเนิ นงานและ
คุณภาพของสาขาวิชา

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
4.2 การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดย
เป็ นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากาหนดใน CHE QA Online
และ
4.3 การนาผลการประเมินคุณภาพ
ไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ประเมินคุณภาพ (สกอ.ทอ.9.1-4-1, สกอ.
ทอ.9.1-4-2)
2) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์
(สกอ.ทอ.9.1-4-3)
3) การนาผลการประเมิ นคุ ณภาพไปทา
แผนการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สาขาวิชา และประเมินคุณภาพการศึ กษา
ภายในให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ก าหนดใน
รายงานการประเมิ น ตนเอง ตลอดจนมี
รายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพ พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาสาขาวิชา
ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.ทอ.9.1-4-4)
 5 มีการนาผลการประกันคุณภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์มีการ
การศึกษาภายในมาปรับปรุ งการ
นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล มาปรับปรุ งการทางาน และส่ งผลให้มีการ
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พัฒนาผลการดาเนิ นงานของตัวบ่ ง ชี้ ตาม
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยสาขาวิชาได้นา
ผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ซึ่ งประเมิ น โดยอนุ ก รรมการประเมิ น
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (สกอ.ทอ.9.1-51) มาจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายในของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ
ปรับปรุ งการดาเนินงานของสาขาวิชาเสนอ
ต่อคณะ (สกอ.ทอ.9.1-5-2)
 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีระบบ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
สารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ ผ่านทางเวบไซต์ของ
สาขาวิชา (สกอ.ทอ.9.1-6-2) ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อไปยังภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย

หลักฐานอ้ างอิง
สกอ.ทอ.9.1-4-3 SAR1-8, SAR 12
สกอ.ทอ.9.1-4-4 แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา

สกอ.ทอ.9.1-5-1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สกอ.ทอ.9.1-5-2 ผลการดาเนินงาน
ของสาขาวิชา

สกอ.ทอ.9.1-6-2 เวบไซต์ของ
สาขาวิชา

มี ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
และภายนอกได้
 7 มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มีส่วน สกอ.ทอ.9.1-7-1 รายงานประจาปี
การประกันคุณภาพการศึกษา
ร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกัน
2554 หลักสูตรสาขาวิชา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ ช้
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน บัณฑิ ต และผูใ้ ช้บ ริ ก ารตามพัน ธกิ จ ของ
สาขาวิชา ดังนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาเป็ นอาจารย์พิเศษและวิทยากร
2. พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอย่างต่ อเนื่ อ ง สาขาวิช ามี การ
อบรมที่ปรึ กษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธ ยม โดยมี อ าจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเป็ น
วิทยาการ
3. วิจยั พัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ น
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิชามี
การทาวิจยั และเผยแพร่ ในหัวข้อ “คูคลอง
น้ าใส ร่ วมใจพัฒนา ปวงประชาสุขใจ”
4. บริ ก ารวิ ช าการด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี สาขาวิชามี การอบรมการจัด
ค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมี นักศึ กษา อาจารย์
และบุคลากร เป็ นวิทยากรและดาเนิ นงาน
ร่ ว มกับ วิท ยากรท้อ งถิ่ น ณ วัน ที่ 26 - 27
สิ งหาคม 2554 เป็ นต้น ดังรายงานประจาปี
2554 หลั ก สู ตรสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.ทอ.9.1-7-1)
 8 มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่ วมกัน
 9 มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์

การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

7 ข้อ

7 ข้อ

4 คะแนน

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสาขาวิชา
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 15
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด
ชนิดของตัวบ่ งชี้
ผลลัพธ์
นา้ หนัก
ร้ อยละ 5
เกณฑ์ การให้ คะแนน ใช้ ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้ นสังกัด
ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2554 หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
เท่ากับ 3.29
เอกสารหลักฐานอ้ างอิง :
สมศ.ทอ.15.1-1 รายงานการประเมินตนเอง 12
การประเมินตนเอง
เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

3.00 คะแนน

3.29 คะแนน

3.29 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวชี้วดั ที่ไม่มีการปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2554 ควรนาไปพัฒนาในปี การศึกษา 2555
วิธีปฏิบัตทิ ดี่ /ี นวัตกรรม (ถ้ ามี)
-

บรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ  ไม่ บรรลุ


ส่ วนที่ 3
ส่ วนสรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนา

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ตัวชี้วดั คุณภาพ

เป้ าหมาย1

ประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน (ข้ อ/บาท)
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

คณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงาน (ข้ อ/บาท)

บรรลุเป้ าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

= บรรลุ

ตัวหาร

(% หรือสัดส่ วน)
...ข้อ

x = ไม่ บรรลุ

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

8 ข้อ

(% หรือสัดส่ วน)
8 ข้อ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16

…ข้อ

....ข้อ ....คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 17

…ข้อ

....ข้อ ....คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

4 ข้อ

5 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 1

ร้อยละ ....

คะแนน....

ร้อยละ ....

คะแนน....

0
30

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 60

20
60

0 คะแนน
1.66 คะแนน

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

7 ข้อ

7 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

7 ข้อ

7 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

5 ข้อ

6 ข้อ 4 คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

4 ข้อ

5 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

คะแนน....

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

4 ข้อ

4 ข้อ 4 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

หมายเหตุ
(เช่ น เหตุผลของ
การประเมินที่
ต่ างจากทีร่ ะบุใน
SAR)

ตัวชี้วดั คุณภาพ

เป้ าหมาย1

ประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน (ข้ อ/บาท)
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

คณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงาน (ข้ อ/บาท)
ตัวตั้ง

ค่าดัชนี 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5 ข้อ

6 ข้อ 4 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

3 ข้อ

1 ข้อ 1 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

8 ข้อ

8 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

5 ข้อ

5 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

12,000 บาท/คน

....บาท/คน

....คะแนน

ร้อยละ ....

....คะแนน

ร้อยละ ....

....คะแนน

ร้อยละ ....

....คะแนน

20,000
5

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5

ร้อยละ4

0
5

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6

ร้อยละ4

0
5

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7

ร้อยละ2

0
5

4,000 บาท/คน
0.33คะแนน
0
0
0

(% หรือสัดส่ วน)
ค่าดัชนี ....

= บรรลุ

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ

ตัวหาร
(% หรือสัดส่ วน)
ค่าดัชนี 3.4 2.88 คะแนน

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุเป้ าหมาย
x = ไม่ บรรลุ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

3 ข้อ

3 ข้อ 3 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

2 ข้อ

2 ข้อ 2 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

หมายเหตุ
(เช่ น เหตุผลของ
การประเมินที่
ต่ างจากทีร่ ะบุใน
SAR)

ตัวชี้วดั คุณภาพ

เป้ าหมาย1

ประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน (ข้ อ/บาท)
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

คณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงาน (ข้ อ/บาท)

บรรลุเป้ าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

= บรรลุ

ตัวหาร

(% หรือสัดส่ วน)
...ข้อ

x = ไม่ บรรลุ

คะแนน
ประเมินโดย
คณะกรรมการ

ร้อยละ 15

ตัวหาร
(% หรือสัดส่ วน)
ร้อยละ 20 3.33 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

4 ข้อ

5 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10

...ข้อ

...ข้อ ...คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11

...ข้อ

...ข้อ ...คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

7 ข้อ

7 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

5 ข้อ

5 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

5 ข้อ

5 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

6 ข้อ

6 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

7 ข้อ

7 ข้อ 5 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

7 ข้อ

7 ข้อ 4 คะแนน

...ข้อ

....คะแนน

28

ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินการประกัน...

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
การประกัน...

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15

ประเมินการประกัน
1

3.29

หมายเหตุ
(เช่ น เหตุผลของ
การประเมินที่
ต่ างจากทีร่ ะบุใน
SAR)

....คะแนน

ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้น้ นั ๆ เช่น ระบุเป็ นค่าร้อยละ หรื อระบุเป็ นสัดส่วน หรื อระบุเป็ นคะแนน หรื อระบุเป็ นจานวน หรื อระบุเป็ นข้อ

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบคุณภาพและตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ผลการประเมิน

องค์ ประกอบ

1. ปรัชญา ปณิ ธานวัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
2. การเรี ยนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
7. การบริ หารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่ งชี้ของ 9 องค์ ประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปัยจัยนาเข้ า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

0+1.66+5
0.33
-

5
5+5+4+5
4+1
5+5
3+2
5
5+5+5+5
5
4

4+2.88
0+0+0
3.33
-

5
2.72
2.5
1.72
2.77
5
5
5
4

1.74

4.33

1.70

3.29

ต้อง
ปรับปรุ ง

ดีมาก

ต้อง
ปรับปรุ ง

พอใช้

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.00 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
ดีมาก
พอใช้

หมายเหตุ

ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ ง
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

พอใช้

ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
15 มาคานวณ

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ผลการประเมิน

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปัยจัย
นาเข้ า

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการ
ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึกษา
ข. ด้านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
เฉลีย่ รวมของ ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

0+1.66+
5+0.33

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

5+1

4+2.88

3.22

5+5+5+5+5
+5+4
5+4+4+5+3
+2+5
5+5

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00
4.51-5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
พอใช้

4.85

ดีมาก

3.18

พอใช้

5

ดีมาก

1.74

4.33

3.44

3.82

ต้อง
ปรับปรุ ง

ดีมาก

พอใช้

ดี

หมายเหตุ

ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
15 มาคานวณ
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้ านการบริ หารจัดการ
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ผลการประเมิน

มุมมองด้ านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปัยจัย
นาเข้ า

1. ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้เสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
เฉลีย่ รวมของ ทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

4+5+4+1+3+2

4

3.28
4.4

5

5+5+5+5+5+5
+5+5+4

0.33

5

0+1.66

5+5

1.74

4.33

4

2.66
2.91
3.91

ต้อง
ปรับปรุ ง

ดี

ดี

ดี

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00
4.51-5.00
พอใช้
ดี

การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
15 มาคานวณ

พอใช้
พอใช้
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปัยจัย
นาเข้ า

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริ หารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจยั
(3) ด้านการการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(4) ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลีย่ รวมของทุกตัวบ่ งชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

5
0+1.66

0.33

1.74
ต้อง
ปรับปรุ ง

กระบวนการ

ผลผลิต

5+5+4
5
5+5+5+5+5+4

รวม

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00
4.51-5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

5
3.13
5
4.83

ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

พอใช้
พอใช้

5+4+1
5+5
3+2
5
4.33

4

4

3.5
3.44
2.5
5
3.91

ดี

ดี

ดี

หมายเหตุ

ดีมาก

ดีมาก
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