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องคประกอบ 

2550 2551 2552  
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน  ผลการประเมิน

ตนเอง  
เต็ม 5 เต็ม 3 เต็ม 5 เต็ม 3 เต็ม 3 

องคประกอบท่ี 1 ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 3.87 2.60 4.20 2.36  2.64  
องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 5.00 3.00 5.00 3.00   3.00  
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 4.25 2.75 4.63 2.75   2.64  
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 4.50 3.00 5.00 3.00  3.00  
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพ 

5.00 3.00 5.00 3.00  3.00  

รวม 9 องคประกอบ 4.49 2.74 4.64 2.81 2.86  
กาํหนดการประเมิน 19-21 สิงหาคม 2551 15-17 กรกฎาคม 2552 14-16 

กรกฎาคม 2553 





ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี 

 

  เทคโนโลยีกาวหนา 

 

     พึง่พาตนเอง 



- ethic 

- electronic(ICT) 

- english 

- innovation 

- integration 

- improvement 









ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการประเมิน  2550 2551 2552 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณธิาน ตลอดจน

มีกระบวนการพฒันา กลยทุธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวดั

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ 

3 3 3 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้

ของการปฏบิตังิานท่ีกาํหนด 

3 3 3 

รวม 2 ตวับงชี ้เฉล่ีย  (เตม็ 3) 3.00 3.00 3.00 



ผลการดําเนินงานตาม  ตัวบงชีท่ี้ 1.1   ตามเกณฑมาตรฐาน (7 ระดบั) 

 

 
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

 2. กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกัน

และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาต ิ

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชีเ้พื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตร  และ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง  







ลําดับ หนวยงาน ผลการประเมินตนเอง 

(เตม็ 5) 

ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ (เตม็ 5) 

1 ภาควชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ 3.38 3.13 

2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4.55 4.50 

3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 4.84 4.84 

4 ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 4.48 4.45 

5 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 4.32 4.60 

6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 4.04 3.07 

7 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 4.10 4.05 

8 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4.56 4.44 

9 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 4.10 4.37 

10 ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 4.19 4.19 

11 วทิยาลยัการชลประทาน 4.14 4.11 



ภาควิชาวิศวกรรรม 

เปาหมาย/ผลการดาํเนนิงาน ป 2553 ในระดบัภาควิชา 

เปาหมาย 
คร้ังที่ 1 (ต.ค.52-มี.ค.53) คร้ังที่ 2 (เม.ย.-พ.ค.53) 

ผลงาน รอยละ  ผลงาน สะสม รอยละ 

การบินและอวกาศยาน 2 1 50.00% 0 1 50.00% 

คอมพวิเตอร 83 38 45.78% 0 38 45.78% 

เคร่ืองกล 10 8 80.00% 0 8 80.00% 

เคมี 35 76 217.14% 0 76 217.14% 

ทรัพยากรน้าํ 5 2 40.00% 0 2 40.00% 

ไฟฟา 10 7 70.00% 0 7 70.00% 

โยธา 10 5 50.00% 0 5 50.00% 

ส่ิงแวดลอม 10 6 60.00% 0 6 60.00% 

อุตสาหการ 16 14 87.50% 8 22 137.50% 

วัสดุ 10 6 60.00% 2 8 80.00% 

ไฟฟาเคร่ืองกลการผลติ  -  -  -  -  -  - 

รวม 191 163 85.34% 10 173 90.58% 

คณะ 150 163 108.67% 10 173 115.33% 

กดดันดวยการถายทอดตัวช้ีวัด เชน จํานวนของบทความวิจยัทีไ่ดรบั Citationใน Refereed Journal  







งบประมาณ ดีเดน 

ชนะเลศิ 

ศักยภาพเชิงพาณชิย 





 นําดัชนี  หรือ  ตัวบงช้ี  ที่ไดรับการประเมินวามี 

คาต่ํา มาศึกษาวิเคราะห  และ กําหนดมาตรการใน

การปรับปรุง ใหมีคาสูงขึ้น  

  นําจุดออน และ ขอเสนอแนะ  ที่ไดรับจากการ

ตรวจประเมิน มาวิเคราะห  และ ปรับปรุงแกไข  



- ระบบการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานในบางภารกิจ 

   ยงัไมทนัสมัยเทาที่ควร 

- การประเมินผูบริหารในทุกระดับต้ังแตหัวหนาภาควิชา  

  ข้ึนไป มกีารดําเนนิงานในรูปแบบแตกตางกัน และ ไม 

  ชัดเจน  ไมรอบดาน(360 องศา) 

- บุคลากรประจําสายสนับสนุนมีการพัฒนาทกัษะ และ  

  ความรูตํ่ากวาเกณฑ และไมพบแผนพัฒนาบุคลากรชัดเจน 

ในองคประกอบท่ี 7    การบรหิารและจัดการ 





คาเฉลี่ยผลการ
ประเมิน 

อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
นิสิต เฉลี่ย 

ประจําป 2550 3.48 3.46 3.34 3.35 
ประจําป 2551        3.32        3.50         3.41        3.41  
ประจําป 2552        3.54         3.59         3.59        3.57  

ผลการประเมินการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2550-2552 

ประเมินชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2552 



ผลการประเมินการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550-2552 

คาเฉล่ียผลการประเมินสูงสุด 5 อนัดบัแรก จากผลการประเมินการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจาํป 
2552  

ประเมินการบริหารโดย  อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสติทุกระดับปริญญา 
ลําดั
บท่ี 

ประเมนิโดยอาจารย คาเฉลี่ย 
ลําดับ

ท่ี 
ประเมินโดยบุคลากรสาย

สนับสนุน 
คาเฉลี่

ย 
ลําดับ

ท่ี 
ประเมินโดยนิสิตทุกระดับ

ปริญญา/ช้ันป 
คาเฉลี่ย 

1 คณบดีมีความเปนผูนํา
องคกรอยางชัดเจน 

4.00 1 คณบดีมีวิสัยทัศนนําพา
คณะใหกาวหนาอยาง
ชดัเจน 

4.07 1 คุณภาพการเรียนการสอน 
(ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.91 

2 คณบดีมีวิสัยทัศนนําพา
คณะใหกาวหนา 

3.99 2 คณบดีมีสวนรวมผลักดัน
ใหการดําเนินงานของ
คณะเปนไปดวยความ
ราบร่ืน 

4.06 2 คําแนะนําหรือคําปรึกษา
ของอาจารยท่ีปรึกษา มี
ประโยชนตอการเรียนและ
สามารถชวยแกปญหา
ตางๆได  
(ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.83 

3 ความพึงพอใจใน
ภาพรวมในการทํางาน
และการบริหารงานของ
คณบดีใหประสบ
ผลสําเร็จ 

3.97 3 ความพึงพอใจใน
ภาพรวมในการทํางาน
และการบริหารงานของ
คณบดีใหประสบ
ผลสําเร็จ 

4.05 3 การใหบริการเกี่ยวกับการ
ใหบริการหองสมดุและศนูย
การเรียนรูดวยตนเอง  
(ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.83 

4 คณบดีมีสวนรวมผลักดัน
ใหการดําเนินงานของ
คณะเปนไปดวยความ
ราบร่ืน 

3.96 4 คณบดีมีความเปนผูนํา
องคกรอยางชัดเจน 

4.00 4 การยกยองเชิดชูนิสิตท่ีมี
ผลงานดานตางๆ  
(ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.77 

      



ผลการประเมินการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550-2552 

คาเฉล่ียผลการประเมินต่ําสุด 5 อนัดบัแรก จากผลการประเมินการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจาํป 
2552  (ตอ) 

ประเมินการบริหารโดย  อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสติทุกระดับปริญญา 
ลําดับ

ท่ี 
ประเมนิโดยอาจารย 

คาเฉลี่
ย 

ลําดับ
ท่ี 

ประเมินโดยบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คาเฉลี่
ย 

ลําดับ
ท่ี 

ประเมินโดยนิสิตทุกระดับ 
ปริญญา/ช้ันป 

คาเฉลี่
ย 

1 การดูแลความประพฤติ 
วินัย และการแตงกายของ
นิสิต 

2.90 1 การดูแลความประพฤติ วินัย และ
การแตงกายของนิสติ 

2.97 1 การดูแลงานดานการจราจร 
สถานที่จอดรถ (ดาํเนินงานโดย
คณะ) 

3.14 

2 สภาพหองเรยีนและ
โสตทัศนปูกรณใน
หองเรยีน 

3.14 2 การดูแลความสะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศนอาคาร/บริเวณ และความ
ปลอดภยัในทรัพยสนิ 

3.25 2 การประชาสัมพันธขอมลูขาวสาร
ทางระบบเสียงตามสาย และจุล
สารจาวตาล มีความทั่วถึงเพียงพอ 
(ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.27 

3 การพัฒนาบุคลากรการเงิน
ของภาควิชา 

3.14 3 การทําความเขาใจและพฒันา
บุคลากรทางการเงินของภาควิชา 

3.26 3 การใหบรกิาร สถาพ และจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรในศนูย
คอมพิวเตอรคณะและหอง
คอมพิวเตอรของภาควชิา 
(ดําเนินงานโดยภาควิชา) 

3.43 

4 การดูแลความสะอาด การ
ปรับปรุงภูมทิัศนอาคาร
และบริเวณ และความ
ปลอดภยัในทรัพยสนิ 

3.18 4 ความคลองตัวในการจัดการดาน
การเบิกเงินของคณะฯ 

3.30 4 การอนมุัติเบิกจายเงิน  
(ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.44 

5 ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการทํางานและการ
บริหารงานดานการเงินและ
งบประมาณใหประสบ
ผลสําเร็จ 

3.22 5 การประสานงานเกี่ยวกบัการ
จัดการและการใหบริการดาน
กิจการนิสติของคณะ 

3.32 5 การรกัษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ (ดาํเนินงานโดยคณะ) 

3.46 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ทํางานและการบริหารงานดาน

3.32 



รอยละของแบบสอบถามท่ีแจกและไดรับคืน  ประเมินโดยนิสิตทุกชั้นป 

ผูประเมิน 
จํานวนแบบสอบถาม 

ที่แจก 

จํานวน
แบบสอบถามที่

ไดรับคืน 

รอยละของ
แบบสอบถาม 

ท่ีไดรับคืน 

ผลการ
ประเมนิ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 368 331 89.95% 3.54 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 564 424 75.18% 3.54 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร 480 223 46.46% 3.66 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 757 241 31.84% 3.45 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 536 30 5.60% 3.55 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 635 139 21.89% 3.41 
ภาควิชาวิศวกรรมทรพัยากรน้ํา 235 157 66.81% 3.68 
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 260 131 50.38% 3.54 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 230 157 68.26% 3.74 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 405 115 28.40% 3.28 
ปรญิญาตรปี 1 ยังไมแยกสาขา 385 421 109.35% 3.74 
ปรญิญาตรี ภาคพิเศษ 205 218 106.34% 3.68 
วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต 220 155 70.45% 3.73 
วิศวกรรมความปลอดภยั 90 33 36.67% 3.25 
วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 60 59 98.33% 3.73 
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 70 43 61.43% 3.62 

นิสิตทุกระดับปรญิญา/ช้ันป 5,500 2,877 52.31% 3.59 

ผลการประเมินการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 



รายละเอียดดัชนี 

แผนงาน/โครงงานที่มีการประเมินผลการดาํเนินงาน  

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สัดสวนของอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตาํแหนงทางวชิาการ  

ระบบประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนสิติท้ังระดบัปริญญาตรีและระดบั

บัณฑิตศึกษา 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดตออาจารยประจําท้ังหมด 

จํานวนนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาท้ังหมดตออาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ท้ังหมด  

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคณุสมบัติเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธทีทํ่าหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการนิสิตระดับปริญญาตรี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน มก. ตออาจารยประจําท้ังหมด  



จาํนวนเงินสนับสนุนงานวจิยัภายนอก มก. ตออาจารยประจาํท้ังหมด  (ไมรวมลาศึกษาตอ) 

รอยละของอาจารยประจาํท่ีไดรบัทุนทําวิจยัจากภายใน มก. ตอจํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด  

รอยละของอาจารยประจาํท่ีไดรบัทุนทําวิจยัภายนอก มก. ตอจาํนวนอาจารยประจาํ ท้ังหมด  

มีการสนับสนุนการผลิตงานวจิัย 

รอยละของอาจารยประจาํท่ีนําเสนอผลงานวิชาการและ/หรือเขารวมประชมุวชิาการท้ังในประเทศ

และ/หรือตางประเทศ 

รอยละของจาํนวนบทความท่ีตีพมิพเผยแพรในวารสารและ/หรือการประชมุวชิาการนานาชาติ 

และ/หรือในประเทศท่ีมรีะบบการประเมินและเปนท่ียอมรับในสาขาท่ีเก่ียวของตอจาํนวนอาจารย

ประจาํท้ังหมด 

รอยละของจาํนวนบทความท่ีตีพมิพเผยแพรในวารสารและ/หรือการประชมุวชิาการนานาชาติใน

ฐานขอมูลสากลตอจํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด(ไมรวมลาศึกษาตอ) 

รอยละของผลงานวจิยัท่ีไดรบัการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ และผลงานวิจยั/นวัตกรรมท่ีมกีารตอยอดโดยนําไปใชงานจริงใน

ภาครัฐและ/หรือเอกชน และสทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตรตออาจารยประจาํท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 



รอยละของอาจารยประจําเขารวมเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธ/ผูทรงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลัยตออาจารยประจําท้ังหมด 

มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการและวชิาชพีมาใชในการ

พฒันาการเรียนการสอนและการวจัิย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนรุกัษ พฒันา และสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ีมีนิสิตรวมดวย 

รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพ 

ตอจํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 

รอยละของเงนิรายรับจริงจากเงนิรายไดตอรายรับจริงท้ังหมด 

รอยละของขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะท่ีไดรับ

การดําเนินงานรอบปท่ีผานมา 





หนวยงานสังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร 
10 ภาควิชา 

4 สาขาวชิา 

1 สาํนักงานเลขานุการ  

3 สถาบนั 

3 ศูนย 

 1.ภาควชิาวิศวกรรมเคมี  2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3.  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5.  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  6. ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
7.  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 8. ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอม 
9.  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  10. ภาควชิาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครือ่งกลการผลิต  2. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภยั       4. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติทางอตุสหกร
รม 

 1. สถาบันวิศวกรรมพลงังาน      2. สถาบันวิศวกรรมปองกนัอัคคภีัย 
3. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรม      2. ศูนยนวัตกรรมวัสดุ 
3. ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน   



รายงานขอมูลพ้ืนฐาน 34 ดัชนี จากดัชนีท้ังหมด 47 ดชันี 
องคประกอบท่ี 1 ใชขอมูลในระดับคณะ   
องคประกอบท่ี 2 รายงานขอมูล 11 ดัชนีจาก 15 ดัชนี ยกเวน   
    ดัชนีท่ี 2.8, 2.13 - 2.15 
องคประกอบท่ี 3 รายงานขอมูล 2 ดัชน ีจาก 3 ดัชนี ยกเวน ดัชนีท่ี 
3.1 
องคประกอบท่ี 4 รายงานขอมูล 8 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 5 รายงานขอมูล 5 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 6 รายงานขอมูล 1 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 7 รายงานขอมูล 4 ดัชน ีจาก 8 ดัชนี  ยกเวน  
   ดัชนีท่ี  7.1 และ 7.5  
องคประกอบท่ี 8 ใชขอมูลในระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 9 รายงานขอมูล 1 ดัชน ีจาก 2 ดัชนี ยกเวน ดัชนีท่ี 
9.1 

  การรายงานขอมูลพื้นฐานของภาควิชา/สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 



  การรายงานขอมูลพื้นฐานของภาควิชา/สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 

องค 
ประกอบท่ี  

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

2 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมสีวนรวม   

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญาตรี  

ปริญญาโท ปริญญาเอก ตออาจารยประจํา  
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
2.7 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 



  การรายงานขอมูลพื้นฐานของภาควิชา/สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

2 
(ตอ) 

2.9 รอยละของนิสิตหรือศษิยเกาท่ีสําเรจ็การศึกษาในรอบ  5 ป ท่ีผานมาท่ี
ไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ วชิาชีพ คณุธรรม 
จริยธรรม กีฬา สขุภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

2.10 รอยละของอาจารยประจําซึง่มีคณุสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

2.11 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศกึษา  

2.12 รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนสิิต
บัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาท้ังหมด  

3 
3.2 มีการสงเสรมิกิจกรรมนสิิตครบถวนและสอดคลองกบัคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3.3 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 



  การรายงานขอมูลพ้ืนฐานของภาควิชา/สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 

องค 
ประกอบท่ี  

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

4 

4.1 มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย
ประจําและบุคลากรวิจัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย 

4.5 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษาน้ัน 

4.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

4.7 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

4.8 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 



  การรายงานขอมูลพื้นฐานของภาควิชา/สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 

องค 
ประกอบท่ี  

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

5 

5.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบรกิารทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

5.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

5.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

5.4 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบรกิารวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สงัคมตออาจารยประจํา  

5.5 จํานวนชั่วโมงเฉลีย่ท่ีอาจารยประจําใหบรกิารวิชาการและวชิาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  



  การรายงานขอมูลพื้นฐานของภาควิชา/สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

6 6.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรกัษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนสิิต 

7 7.2 มีการบริหารทรัพยากรบคุคลเพือ่พฒันา และธํารงรกัษาไวใหบคุลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

7.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาหนวยงาน  

7.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

7.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิาร  

7.7 งบประมาณสําหรบัการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา  

7.8 รอยละของบุคลากรประจําสายสนบัสนนุทีไ่ดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวชิาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  

9 9.2 ระดับความสําเร็จของการประกนัคณุภาพภายใน  



รายงานขอมูลพ้ืนฐาน 44 ดัชนี จากดัชนีท้ังหมด 47 ดชันี 
องคประกอบท่ี 1 รายงานขอมูล 3 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 2 รายงานขอมูล 13 ดัชนีจาก 15 ดัชนี ยกเวน 
    ดัชนีท่ี 2.11 และ 2.12 
องคประกอบท่ี 3 รายงานขอมูล 3 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 4 รายงานขอมูล 8 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 5 รายงานขอมูล 4 ดัชนจีาก 5 ดัชนี ยกเวน ดัชนีท่ี 5.3 
องคประกอบท่ี 6 รายงานขอมูล 1 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 7 รายงานขอมูล 8 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 8 รายงานขอมูล 2 ดัชน ี
องคประกอบท่ี 9 รายงานขอมูล 2 ดัชน ี

       การรายงานขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเลขานกุาร 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แนบ) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

   หนวยนโยบายและแผน  
 

รายงานแผนงาน/โครงการ วเิคราะหและรายงานขอมลูทาง
การเงิน และการใชเงินงบประมาณ/เงนิรายได  
 

ดูแลและรายงานขอมูล 5 ดัชนี ดังน้ี 
องคประกอบที ่1 ดัชนีที่ 1.1 – 1.3 
องคประกอบที ่8 ดัชนีที่ 8.1 – 8.2  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

   หนวยนโยบายและแผน 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

 องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

8 8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริง
ทั้งหมด 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

    หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  
 

รายงานขอมูลเก่ียวกับหลักสตูร นิสติ บณัฑติ อาจารยทีป่รกึษา  
 

ดูแลขอมูล 12 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.1 – 2.4, 2.7 – 2.10 และ 2.13  
องคประกอบที ่3 ดัชนีที่ 3.3 
องคประกอบที ่6 ดัชนีที่ 6.1 
องคประกอบที ่7 ดัชนีที่ 7.6 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

    หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบท่ี  

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมสีวนรวม   

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

    หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2  
(ตอ) 

2.7 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป  (ขอมลูกองแผนงาน) 

2.9 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ป ที่
ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม
ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ  

2.10 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

    หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

3 3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

6 6.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 

7 7.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

      หนวยกิจการนิสิต  
 

รายงานขอมูลกิจกรรม/โครงการพฒันานิสติ  
 

ดูแลขอมูล 4 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่3 ดัชนีที่ 3.1 และ 3.2   
องคประกอบที ่6 ดัชนีที่ 6.1 
องคประกอบที ่9 ดัชนีที่ 9.1 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

      หนวยกิจการนิสิต  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

3 

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

6 6.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 

9 9.1 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

แกนิสิต  



       สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

รายงานขอมูลกิจกรรมนิสติ  
 

ดูแลขอมูล 1 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่3 ดัชนีที่ 3.2  

การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

3 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

     งานบรกิารวิชาการและวิจัย  
 

รายงานขอมูลการวจิยั การบรกิารวชิาการ 
 

ดูแลขอมูล 13 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.7   
องคประกอบที ่4 ดัชนีที่ 4.1 – 4.7 
องคประกอบที ่5 ดัชนีที่ 5.1 – 5.2, 5.4 – 5.5 
องคประกอบที ่7 ดัชนีที่ 7.6 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

     งานบรกิารวิชาการและวิจัย  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

2 2.7 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 

4.1 มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4.2 เงินสนับสนุนงานวจิยั และงานสรางสรรคภายในมหาวทิยาลยั
ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

     งานบรกิารวิชาการและวิจัย  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

4 
(ตอ) 

4.5 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ 
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
ในปการศึกษาน้ัน 

4.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

4.7 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย 
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 
     งานบรกิารวิชาการและวิจัย  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

5 

5.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชพีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจาํ 

5.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

5.4 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคมตออาจารยประจํา  

5.5 จํานวนชั่วโมงเฉล่ียท่ีอาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  

7 7.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

       หนวยสารสนเทศและประชาสัมพันธ 
 

รายงานขอมูลการไดรบัรางวลัของนิสติ  
 

ดูแลขอมูล 1 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.9  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2  2.9 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ป  

ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม 

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ  



      หนวยการเจาหนาที่  
 

รายงานจาํนวน/การพฒันา ของอาจารย นักวจิยั และบคุลากร
สายสนับสนุน  
 

ดูแลขอมูล 15 ดัชนี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.5 – 2.6  
องคประกอบที ่4 ดัชนีที่ 4.2 – 4.4 และ 4.6 – 4.8 
องคประกอบที ่5 ดัชนีที่ 5.1 – 5.2 และ 5.4 – 5.5   
องคประกอบที ่7 ดัชนีที่ 7.4, 7.7 และ 7.8 

การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



      หนวยการเจาหนาที่  

การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

2  2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญาเอก ตออาจารยประจํา  

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   

4 4.2 เงินสนับสนุนงานวจิยั และงานสรางสรรคภายในมหาวทิยาลยั
ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 



ขอมูลพ้ืนฐาน 

ตามดัชน ี

ประเมนิคุณภาพ  

9 องคประกอบ           

47 ดัชน ี

1 สํานักงาน
เลขานุการ 

10 ภาควิชา 
4 สาขาวิชา 

3 สถาบัน 
3 ศูนย 

 (อยูในความดูแลของคณะ) 



      หนวยการเจาหนาที่  
 

การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

4  
(ตอ) 

4.6 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิ (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและบุคลากรวิจัย  

4.7 รอยละของอาจารยประจําและบคุลากรวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัตออาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย 

4.8 รอยละของอาจารยประจําและบคุลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรอืนําเสนอผลงานวิชาการ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5 5.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบรกิารทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

5.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  



      หนวยการเจาหนาที่  
 

การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

5  
(ตอ) 

5.4 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา  

5.5 จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สงัคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาตติออาจารยประจาํ  

7 7.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วชิาชีพในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ  

7.7 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา  

7.8 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

       หนวยสารบรรณ 
 

รายงานขอมูลกิจกรรม 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ดูแลขอมูล 1 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่6 ดัชนีที่ 6.1  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

6 6.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

       งานคลังและพัสดุ  
 

รายงานขอมูลระบบและกลไกการตรวจสอบการใชเงนิงบประมาณ 
และเงนิรายได 
 

ดูแลขอมูล 3 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.15  
องคประกอบที ่8 ดัชนีที่ 8.1 และ 8.2 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

       งานคลังและพัสดุ  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2 2.15 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนิสิต 

8 

8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริง

ทั้งหมด 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

        หนวยหองสมุด/ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง/ 
        ศนูยคอมพิวเตอรวิศวกรรม  
 

รายงานขอมูลคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และระบบ
สารสนเทศ เงนิเดือน คาตอบแทนของแตละหนวยงาน  
 

ดูแลขอมูล 1 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.15  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2 2.15 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนิสิต 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

      สํานักงานเลขานุการ 
 

รายงานขอมูลการใชเงนิงบประมาณ/เงินรายได ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รายงานการประเมินตนเองของ สล. 
 

ดูแลขอมูล 6 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.15  
องคประกอบที ่7 ดัชนีที่ 7.1 – 7.3  
    และ 7.5 
องคประกอบที ่9 ดัชนีที่ 9.2 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

      สํานักงานเลขานุการ 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2 2.15 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนิสิต 

7 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา  
7.2 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
7.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  
7.5 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

9 9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

        สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร 
 

รายงานขอมูลและขาวประชาสัมพันธแกศิษยเกา  
รายงานการประชมุสมาคมศษิยเกา  
ดูแลขอมูล 2 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่3 ดัชนีที่ 3.1  
องคประกอบที ่7 ดัชนีที่ 7.3 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี รายละเอียดดัชนี 

3 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

7.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา 

มีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

      หองประกันคุณภาพ 
 

รายงานขอมูลการประเมนิผลการสอนโดยนิสิต ประเมนิการ
บรหิารคณะวิศวกรรมศาสตร รายงานระบบและกลไกการประกัน 
และรายงานการประเมนิตนเอง  
 

ดูแลขอมูล 4 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่2 ดัชนีที่ 2.14 
องคประกอบที ่7 ดัชนีที่ 7.1 
องคประกอบที ่9 ดัชนีที่ 9.1และ 9.2  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของสํานักงานเลขานกุาร (ตอ) 

      หองประกันคุณภาพ 

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

2 2.14 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

7 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา  

9 9.1 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต  

9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  



การรายงานขอมูลพืน้ฐานของหนวยงานสนับสนุน 

     หนวยงานสนับสนนุ (สํานัก/สถาบัน/ศนูย) 
 

รายงานการประเมนิตนเอง  
ดูแลขอมูล 1 ดัชน้ี ดังน้ี 
องคประกอบที ่9 ดัชนีที่ 9.2  

(ดูรายละเอียดในตารางระบบการบริหารและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่แจก) 

องค 
ประกอบที ่ 

ดัชนี 
ท่ี 

รายละเอียดดัชนี 

9 9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  
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