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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน            
5คน บุคลากร จํานวน 6 คน นิสิต จํานวน 5 คน ศิษย์เก่า 3 คน และผู้ใช้บัณฑิต 1 คน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน
รายองคป์ระกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.88 4.63 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.79 4.67 ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน. กก. หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ.
สกอ.+
มก. 

สกอ.
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ.
สม
ศ. 

สกอ.
สม
ศ. 

สกอ.
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ.
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 3.86 - 3.86 5.00 5.00 3.86 5.00 5.00 3.86 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  5.00 5.00 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - 5.00 3.76 4.00 3.77 4.88 4.88 3.76 4.63 4.63 3.77 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 - 4.67 4.50 - - - - - 5.00 5.00 - 4.67 4.50 - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 5.00 - 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - 5.00 - 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  - - 4.75 4.75 - 4.75 4.75 - - 3.60 - 3.60 4.75 4.75 3.60 4.75 4.75 3.60 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.79 - 4.67 5.00 5.00 4.79 5.00 5.00 4.67 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33 

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดี
มาก

ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก

ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก 

ดี
มาก

ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์โดยมีกลไกการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตรงตาม
กระบวนการจัดทําแผน ซึ่งทําให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่
ชัดเจนดังปรากฏ Road Map การพัฒนาของคณะ และแปลงสู่แผนปฏิบัติการในรูปแบบของ
แผนงาน โครงการที่มีตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เหมาะสม และสามารถดําเนินการได้ 

2. องค์กรนวัตกรรมนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยแท้ เป็นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่น ผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สังคม 

3. คณะผู้บริหารมีการนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการบริหารยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  
มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และนิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

4. คณะมีหลักสูตรจํานวนมากและหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

5. คณะมีระบบและกลไก รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้
ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและประสบการณ์ทํางานจริง 

6. คณะมีการบริหารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพื่อ
นําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ อันนํามาสู่การสร้างขวัญกําลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กร 

7. มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นเอกลักษณ์ของคณะไว้อย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของทิศทางการพัฒนา
องค์กร 

8. คณาจารย์มีศักยภาพสูง มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการกระจายตัวดี 

9. มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวม 9 ศูนย์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 

10. คณะฯ ให้ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมโครงการด้านทํานุ บํารุงศิลปวัฒนาธรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่างๆ และสนับสนุนให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์มีส่วน
ร่วม 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหค้รบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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2. สถาบันในกํากับของคณะยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนา ซึ่งอาจ
ส่งผลให้องค์กรอ่อนแอ บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการทาํงาน 

3. การนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรหามาตรการและแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

2. ควรเร่งดําเนินการทบทวนออกแบบปรับโครงสร้าง กําหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันนั้นๆ ให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับบรบิทและศักยภาพของสถาบัน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการสนับสนุน
ภาพรวมภารกิจของคณะให้เข้มแข็ง 

3. ควรนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน ให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรมีฐานข้อมูลการประกันคุณภาพที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและรองรับ

การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
2. ควรมีแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการและการประกัน

คุณภาพ 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
 - 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 25 กิจกรรม มีการดําเนินงานครบทั้ง 25 กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 14 – 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 50 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.86 (คะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.86 (คะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง โดยมี
รายละเอียดตามกําหนดการ ดังนี้ 
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กําหนดการ 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 
เวลา 08.30 - 09.15 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุม 0219  อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2)  
เวลา 09.15 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2)  
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553  
 ในประเด็นหลักที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 
เวลา 10.45 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 0219 อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 

- กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร  จํานวน 5 คน 
- กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับ   จํานวน 5 คน 
- กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต  จํานวน 4 คน  
- กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากรสนับสนุน ข้าราชการ  
               พนักงานและลูกจ้าง    จํานวน 6 คน                                

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู 

(ช้ัน 2) 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
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- เยี่ยมชมโครงการดาวเทียม SMMS ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 9) 
- เยี่ยมชมภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ (อาคาร 15) 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ หน่วยทะเบียนและปะเมินผลฯ อาคาร 3 ช้ัน 1 
- เยี่ยมชมหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (อาคาร 3) 
- เยี่ยมชมสํานักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภู ช้ัน 2 
เวลา  13.00 –14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม   
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา  14.45 –16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ต่อ) และสรุปผลการประเมิน 
      คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2) 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
                               ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.45 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภู ช้ัน 2 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
   และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม 0203  
      อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     4.78 4.65 24 21   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     4.79 4.67 24 21   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00 1 1  
1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 
ข้อ 8 8 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 / /   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 4.88 4.63 1 6   
2.1 ระบบและกลไก

การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 / /   

2.2 อาจารย์ประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

203 69.28 203 69.64 63% 69% 5.00 5.00 / /   

293 291.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ ร้อยละ 88 30.03 88.5 30.36 30% 30% 5.00 5.00 / / มี ศ. 3 
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

(เงื่อนไข 
1) 

293 291.5 ท่าน 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 / x มีข้อ 
1,2,3,4,6,7 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตาม

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 / x มีข้อ 
1,2,3,5 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ (มก.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 4.67 3 2   
3.1 ระบบและกลไก

การให้คําปรึกษา
และบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 / x มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 

3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 / /   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

3.3 ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 / /   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 3 3   

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 / /   

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์

สัดส่วน 383,486,288.00 1,399,584.99 383,486,288.00 1,399,584.99 100,000 200,000 5.00 5.00 / /   

274 274



 13

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 4.00 4.00 2 2   
5.1 ระบบและกลไก

การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 4 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 / /   

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 4 4 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 / /   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 4.00 1 1   
6.1 ระบบและกลไก

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 / /   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.75 4.75 4.00 4.00   
7.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการ
ประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 / /   

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 / /   

7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 / /   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 1 1   
8.1 ระบบและกลไก ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  

2553 2553 2554 2553 (เช่น 
เหตุผลของ

การ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ

การเงินและ
งบประมาณ 
 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00 1 1   
9.1 ระบบและกลไก

การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 9 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 / /   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์โดยมีกลไกการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตรงตาม

กระบวนการจัดทําแผน ซึ่งทาํให้แผนยทุธศาสตร์ของคณะมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่
ชัดเจนดังปรากฏ Road Map การพัฒนาของคณะ และแปลงสู่แผนปฏิบัติการในรูปแบบของ
แผนงาน โครงการที่มีตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เหมาะสม และสามารถดําเนินการได้ 

          แนวทางเสริมจุดแขง็  
1. ความท้าทายของคณะ คือการขับเคลื่อนองค์กรไปตาม Road Map ที่วางไว้ให้บรรลุผล และให้

เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนั้นคณะควรสร้างความเชื่อมั่นโดยพิชิต
รางวัลต่างๆ ที่สะท้อนคุณภาพขององค์กรที่มีการดําเนินงานและการจัดการที่เป็นเลิศ เป็น
บันไดก้าวสู่ความสําเร็จในการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ันนําในระดับสากลต่อไป 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําการรายงานผลที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผลสมัฤทธิ์หรือปัญหาอุปสรรคในลักษณะของ

การสรุปวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บรหิารสามารถทบทวนปรับปรุงแผนได้โดยสะดวก 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.88 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีหลักสูตรจํานวนมากและหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา      

ที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
2. คณะมีระบบและกลไก รวมถงึทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เกิดการ

เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและประสบการณ์ทํางานจริง 
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3. คณะมีการบรหิารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ อันนํามาสู่การสร้างขวัญกําลังใจที่ดีแก่
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 

 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. บางภาควิชายังขาดความพร้อมด้านคุณภาพและปริมาณ ของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

รวมถึงความทันสมัยทางกายภาพ สถานที่ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัการ
จัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

2. การติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดสรรงบประมาณในการจัดการหรือให้บริการในด้านกายภาพให้เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ 

2. คณะควรหามาตรการและแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. คณะควรส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวตักรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลจากการ 
บูรณาการงานวิจัย และงานบริการวิชาการโดยให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. คณาจารย์ผู้สอนควรเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต โดยการสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อการเตรียมความ
พร้อม คณาจารย์และนิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. คณะควรจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ที่เสรมิสร้างศักยภาพความเป็นผู้นําให้แก่
นิสิต และสร้างบัณฑิตให้เป็นตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

6. คณะควรจัดทําแผนบริหาร และพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมขอ้มูลการพยากรณ์ด้าน
ความต้องการ อัตรากําลังของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพือ่วางแผนความต้องการ
ด้านกําลังคน การพัฒนางานประจํา และการจ้างงานรวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ใหม่เข้าสู่กระบวนการทํางานได้อย่างเหมาะสม 

7. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของ                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00               
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นเอกลักษณ์ของคณะไว้อย่างชัดเจน และ

สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลตุามเป้าประสงค์ของทิศทางการ
พัฒนาองค์กร 

 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ยังไม่พบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 

1. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าให้ชัดเจนขึ้น 
2. ปรับรูปแบบการประเมินผล การจัดบริการการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารให้

ครอบคลุมกิจกรรมการให้บริการให้ครบถว้น และนําผลการประเมินมาใช้วางแผนการจัดบริการ
ต่างๆ สําหรับปีต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวนมากอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการกระจายตัวดี 
2. คณะฯ ให้การสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอย่างเต็มที่

และหลากหลาย มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นทุนอุดหนุนวิจัย ทุนอุดหนุนศูนย์/
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมนําเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งการปรับปรุงอาคาร สถานที ่เครื่องมืออุปกรณ์ 
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3. มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวม 9 ศูนย์ เพือ่ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 

แนวทางเสริม 
1. ควรถ่ายทอดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ผลผลิตด้านวิจัย และนวัตกรรมลงสู่หน่วยงานภายใน และ

ขยายลงสู่ระดับบุคลากร อยา่งต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้ครอบคลุมขัน้ตอน
การประเมินผล การนําผลประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00           
อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม และแวดวงวิชาการที่

เกี่ยวข้อง 
2. มีโครงการพัฒนาวิชาการที่หลากหลาย มีจาํนวนมาก และโครงการพัฒนาวิชาการมีวงเงิน

ว่าจ้างสูง สร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลงานบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาวิชาการ) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศอย่างเด่นชัด 
แนวทางเสริม 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ทําเนียบงานบริการวิชาการ ทําเนียบผู้เชี่ยวชาญผ่านการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของคณะ 

2. ควรใช้กระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการบริการวิชาการจากอาจารย์
อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม ่

จุดที่ควรพฒันา 
1. รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนไม่ชัดเจนและ

หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรค้นหารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการทํางานของนิสิต เช่น การให้นิสิตเข้ามามีส่วน
ร่วมปฏิบัติงานบริการวิชาการกับอาจารย์ ฯลฯ 

. 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00            
อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
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1. คณะฯ ให้ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่างๆ และสนับสนุนให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์มี
ส่วนร่วม 

2. มีการใช้ความรูท้างวิศวกรรมให้เป็นประโยชน์ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด 
เช่น ผลงานของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา เพื่อทํานุบํารุง
วัฒนธรรมภาษาไทยของชาติ 

แนวทางเสริม 
1. ควรหาแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมในงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจาก

ภาควิชาต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดโครงการลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น 
จุดที่ควรพฒันา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.75       
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะผู้บริหารมีการนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการบริหารยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  

มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มคีวามมุ่งมั่นกระตือรือร้น มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบั และนิสิตมสีว่นร่วมในการพัฒนา 

2. มีระบบและกลไกการบริหารองค์ความรู้ที่เข้มแข็งในรูปของคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา
บริหารจัดการองค์ความรู้ และมีแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่ชัดเจนเพื่อรองรับในทุกภารกิจ 

3. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 
ระดับปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้อง มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

จุดที่ควรพฒันา 
1. สถาบันในกํากับของคณะยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนา ซึ่งอาจ

ส่งผลให้องค์กรอ่อนแอ บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการทาํงาน 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรเร่งดําเนินการทบทวนออกแบบปรับโครงสร้าง กําหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันนั้นๆ ให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับบรบิทและศักยภาพของสถาบัน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการสนับสนุน
ภาพรวมภารกิจของคณะให้เข้มแข็ง 

2. ควรจัดให้มีกิจกรรมการถอดความรู้และประสบการณ์ซี่งนับเป็น Tacit Knowledge จากผู้
อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อาจอยู่ในรูปของขุมความรู้ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงเสถียรภาพทางการเงินของคณะ โดยมีกลยุทธ์สาํคัญคือ กลยุทธ์การ
เพิ่มรายได้จากภารกิจหลักต่างๆ และกําหนดอัตราการเพิ่มรายได้ที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังมี 
กลยุทธ์การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์

2. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพจํานวนมากที่เสริมสร้างศักยภาพในการหารายได้ของคณะ จาก
ภารกิจหลัก คณะจึงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00              
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. องค์กรนวัตกรรมนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยแท ้เป็น

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สังคม 
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกดิในงานประจําและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. การนําแนวคิดการบริหารคุณภาพด้านต่างๆ เข้ามาบูรณาการ สอดแทรกเสริมการดําเนินการ

ประกันคุณภาพ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน 

จุดที่ควรพฒันา 
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     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
 
 
ข้อสังเกต 

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยไม่มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชา เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิธีปฏิบัติของคณะ
ที่ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนในเชิงพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามเพื่อเป็น
การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรใหม้ีกระบวนการ ขั้นตอนการทดลอง เพื่อวิเคราะห์จุดดี 
จุดด้อย และปัญหาที่เกิดตามมา แล้วจึงมาทบทวนให้เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามควรได้มีการ
นําหารือกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า                
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

มาตรฐาน
ที่ 1 ด้าน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 3.61 4.00 3.61 5.00 5.00 3.61 4.00 4.00 3.61

มาตรฐาน
ที่ 2 ด้าน
การบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.71 4.69 5.00 4.59 4.56 5.00 - 4.52 - 4.36 4.76 4.75 4.58 4.67 4.65 4.44

มาตรฐานที่ 
2 ก  ด้าน
ธรรมาภิ
บาลของ
การบริหาร
การ

- - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 - - 3.60 - 3.60 4.86 4.86 3.60 4.86 4.86 3.60
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มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

อุดมศึกษา 

มาตรฐานที่ 
2 ข ด้าน
พันธกิจของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา  

5.00 5.00 4.60 4.56 5.00 4.40 4.33 5.00 - 4.67 - 4.65 4.71 4.69 4.72 4.57 4.54 4.70

มาตรฐาน
ที่ 3 ด้าน
การสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคม
แห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
มาตรฐาน 
(สกอ.) 

5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป.4) 

มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

1. ด้านนิสิต
และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 4.71 4.67 - 4.43 4.33 5.00 4.08 4.00 4.08 4.75 4.71 4.08 4.38 4.29 4.08

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.67 4.67 5.00 4.67 4.67 5.00 - 4.31 - 4.03 4.70 4.70 4.45 4.70 4.70 4.23

3. ด้าน
การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -

4. ด้าน
บุคลากร
และการ
เรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.84 - 4.85 5.00 5.00 4.84 5.00 5.00 4.85

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
มุมมอง 

5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00            

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5)  

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

5.00 5.00 4.80 4.80 - 4.70 4.70 - - 4.15 - 4.13 4.85 4.85 4.15 4.77 4.77 4.13

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
   2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.67 4.67 - 4.33 4.33 - - 4.36 - 4.38 4.80 4.80 4.36 4.60 4.60 4.38
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.83 4.83 - 4.83 4.83 - - 4.08 - 4.04 4.83 4.83 4.08 4.83 4.83 4.04

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.67 4.63 5.00 4.56 4.50 5.00 5.00 4.45 4.00 4.35 4.73 4.70 4.50 4.55 4.50 4.40

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 - 4.75 3.50 - 5.00 3.61 4.00 3.61 5.00 5.00 3.61 4.60 4.50 3.61

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.50

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.37 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ด ี ดีมาก ดี
มาก 

ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

4.77 มีคะแนนเฉลี่ยดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.83   
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- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน (Common Data Set) 

 

ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

องคประกอบที่ 1  

1 1.1  
กระบวนการพัฒ
นาแผน 

ขอ ปงบประมาณ   N/A 8 8 

2 1.1 ขอ 3-5  จํานวนตัวบงช้ี

ของแผนปฏิบัติ

งานประจําป

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ตัวบงช้ี         

3       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิต 

          

4       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานการ

วิจัย 

          

5       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานการ

บริการทาง

วิชาการแกสังคม 

          

6       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          

7       - ตัวบงช้ีดาน

อื่นๆ 

          

8    จํานวนตัวบงช้ี

ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปที่

บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงช้ี           

9       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิต 

          

10       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานการ

วิจัย 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

11       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานการ

บริการทาง

วิชาการแกสังคม 

          

12       - ตัวบงช้ีตาม

พันธกิจดานทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          

13       - ตัวบงช้ีดาน

อื่นๆ 

          

14 1.1 ขอ 8  จํานวน

ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของ

ผูบริหาร/

คณะกรรมการ

ประจําคณะ
ทั้งหมด 

ขอ           

15    จํานวน

ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของ

ผูบริหาร/

คณะกรรมการ

ประจําคณะที่

นําไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ขอ           

16 สมศ. 16.2  ผลรวมของคา

คะแนนที่ไดจาก

การประเมิน

บัณฑิตที่มี

คุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ 

คาคะแนน ปการศึกษา     3.86 3.86 

17    จํานวนบัณฑิต

ที่ไดรับการ

ประเมินทั้งหมด 

คน       120 120 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนา

ตามจุดเนนและ

จุดเดนที่สงผล

สะทอนเปน

เอกลักษณของ

สถาบัน 

ขอ ปการศึกษา     ไมประเมิน

ระดับ

คณะฯ 

ไมประเมิน

ระดับคณะฯ 

องคประกอบที่ 2  

19 2.1  ระบบและ

กลไกการพัฒนา

และบริหาร

หลักสูตร 

ขอ ปการศึกษา   N/A 6 6 

20 2.1  จํานวน
หลักสูตรที่เปด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปการศึกษา   51 51 51 

21       - ระดับ
ปริญญาตรี  

หลักสูตร     19 19 19 

22       - ระดับ ป.
บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

23       -  ระดับ
ปริญญาโทที่
เปดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร     22 22 22 

24           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     10 12 12 

25           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

26           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

หลักสูตร     0 9 9 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ข) 

27           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     11 0 0 

28           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     1 10 10 

29       - ระดับ
ปริญญาเอก  

หลักสูตร     10 10 10 

30 2.1 ขอ 3-8  จํานวน

หลักสูตร (ที่ไมใช

วิชาชีพ) ที่เปด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

31     - ระดับ

ปริญญาตรี  

หลักสูตร     0 0 0 

32       - ระดับ ป.

บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

33        -  ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

34           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

35           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต

ลงทะเบียนเรียน

หลักสูตร     0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

เฉพาะแผน ก) 

36           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

37           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

 

หลักสูตร     0 0 0 

38           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

39       - ระดับ

ปริญญาเอก  

หลักสูตร     0 0 0 

40 2.1 ขอ 3-6  จํานวน

หลักสูตร 
(วิชาชีพ) ที่เปด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปการศึกษา   41 51 51 

41     - ระดับ

ปริญญาตรี  

หลักสูตร     19 19 19 

42       - ระดับ ป.

บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

43       -  ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     22 22 22 

44           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ

หลักสูตร     0 12 12 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

แผน ข) 

45           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต

ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

46           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

47           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     0 9 9 

48           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

49           - ระดับ

ปริญญาเอก  

หลักสูตร     0 10 10 

50    จํานวน

หลักสูตร (ที่ไมใช

วิชาชีพ) ที่
เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสุตร พ.ศ. 
2548 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

51       - ระดับ

ปริญญาตรี  

หลักสูตร     0 0 0 

52       - ระดับ ป.

บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

53       -  ระดับ
ปริญญาโทที่

หลักสูตร     0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

เปดสอนทั้งหมด 

54           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

55           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

56           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

57           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

58           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

59       - ระดับ
ปริญญาเอก  

หลักสูตร     0 0 0 

60    จํานวน

หลักสูตรที่
เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสุตร พ.ศ. 
2548 และเกณฑ

หลักสูตร ปการศึกษา   51 51 51 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

มาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีที่

เปนหลักสูตร

สาขาวิชาชีพ) 

61       - ระดับ

ปริญญาตรี  

หลักสูตร     19 19 19 

62       - ระดับ ป.

บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

63       -  ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้งหมด 

หลักสูตร     22 22 22 

64           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     12 12 12 

65           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

66           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

67           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     9 9 9 

68           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

หลักสูตร     0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

สอนเฉพาะ

แผน ข  

69       - ระดับ
ปริญญาเอก  

หลักสูตร     10 10 10 

70    จํานวน

หลักสูตร (ที่ไมใช
วิชาชีพ) ที่
เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสุตร พ.ศ. 
2548 และกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 
2552 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

71       - ระดับ
ปริญญาตรี  

หลักสูตร     0 0 0 

72       - ระดับ ป.
บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

73       -  ระดับ
ปริญญาโทที่
เปดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

74           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต

ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

75           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

76           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

หลักสูตร     0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

77           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     0 0 0 

78           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

79       - ระดับ
ปริญญาเอก  

หลักสูตร     0 0 0 

80    จํานวน

หลักสูตรที่
เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสุตร พ.ศ. 
2548 และกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 
2552 และเกณฑ
มาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีที่

เปนหลักสูตร

สาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปการศึกษา   51 51 51 

81       - ระดับ

ปริญญาตรี  

หลักสูตร     19 19 19 

82       - ระดับ ป.

บัณฑิต 

หลักสูตร     0 0 0 

83       -  ระดับ
ปริญญาโทที่
เปดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร     22 22 22 

84           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

หลักสูตร     12 12 12 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

85           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

86           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนทั้ง

แผน ก และ

แผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

87           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     9 9 9 

88           - ระดับ

ปริญญาโทที่เปด

สอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     0 0 0 

89       - ระดับ

ปริญญาเอก  

หลักสูตร     10 10 10 

90 2.1 ขอ 4-5  จํานวน

หลักสูตรที่ผาน

เกณฑครบทุกตัว

บงช้ี 

หลักสูตร ปการศึกษา     51 51 

91  จํานวน

หลักสูตรที่ผาน

เกณฑอยางนอย

รอยละ 80 ของตัว

บงช้ีที่กําหนดใน

หลักสูตร       51 51 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

แตละป 

92 2.6 ขอ 4  จํานวน
หลักสูตรสาขา
วิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาที่มี
ความรวมมือใน
การพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร
กับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของ
หลักสูตร 

หลักสูตร ปการศึกษา   51 51 51 

93       - ระดับ

ปริญญาตรี 

      19 19 19 

94       - ระดับ ป.

บัณฑิต 

      0 0 0 

95       - ระดับ

ปริญญาโท 

      22 22 22 

96       - ระดับ

ปริญญาเอก 

      10 10 10 

97 2.1 ขอ 8  จํานวนนิสิต

ปจจุบันทั้งหมด
ทุกระดับ
การศึกษา (รวม
นิสิต
ตางประเทศ) 

คน ปการศึกษา 7,161.5 7,362 7,113 7,113 

98        - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

    2,843 2,906 2,964 2,964 

99        - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

    2,443 2,528 1,881 1,881 

100        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

ปกติ) 

    0 0 0 0 

101        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

    0 0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

พิเศษ) 

102        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

ปกติ) 

    645.5 720 872 872 

103            - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ก (ภาคปกติ)  

    0 0 872 872 

104            - ระดับ

ปริญญาโท  แผน 

ข (ภาคปกติ) 

    0 0 0 0 

105        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

พิเศษ) 

    1,042 1,022 1,180 1,180 

106            - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ก (ภาคพิเศษ)  

    0 0 306 306 

107            - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ข (ภาคพิเศษ)  

    0 0 874 874 

108        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคปกติ) 

    142 148 185 185 

109        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคพิเศษ) 

    46 38 31 31 

110    จํานวนนิสิต
ตางประเทศ
ปจจุบันทั้งหมด
ทุกระดับ
การศึกษา  

คน ปการศึกษา 0 0 0 0 

111        - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

    N/A N/A N/A N/A 

112        - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

    N/A N/A N/A N/A 

113        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

    N/A N/A N/A N/A 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ปกติ) 

114        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

พิเศษ) 

    N/A N/A N/A N/A 

115        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

ปกติ) 

    N/A N/A N/A N/A 

116            - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ก (ภาคปกติ)  

    N/A N/A N/A N/A 

117            - ระดับ

ปริญญาโท  แผน 

ข (ภาคปกติ) 

    N/A N/A N/A N/A 

118        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

พิเศษ) 

    N/A N/A N/A N/A 

119            - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ก (ภาคพิเศษ)  

    N/A N/A N/A N/A 

120            - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ข (ภาคพิเศษ)  

    N/A N/A N/A N/A 

121        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคปกติ) 

    N/A N/A N/A N/A 

122        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคพิเศษ) 

    N/A N/A N/A N/A 

123 2.1 ขอ ค 

และ 2.5 

ขอ 1 

 จํานวนนิสิต
เต็มเวลา
เทียบเทา (FTE
S) รวมทุก
หลักสูตร 

FTES ปการศึกษา 5,928.47 5,998.36 6,153.99 6,153.99 

124      - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

    2,009.27 2,092.43 2,374.33 2,374.33 

125      - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

    1,696.19 1,688.33 2,056.72 2,056.72 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

พิเศษ) 

126        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

ปกติ) 

    0.00 0.00 0 0 

127        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

พิเศษ) 

    0.00 0.00 0 0 

128        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

ปกติ) 

    858.28 913.84 898.75 898.75 

129        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

พิเศษ) 

    1,364.73 1,303.78 824.19 824.19 

130        - ระดับ

ปริญญาโท แผน 

ก (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

131        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคปกติ) 

    0 0 0 0 

132        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

133 สมศ. 1   จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ทั้งหมด 

คน ปการศึกษา 1,040 1,057 947 947 

134  จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่
ตอบแบบสํารวจ
เรื่องการมีงาน
ทํา 

    1,010 1,014 902 902 

135    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได
งานทํา 

    632 561 605 605 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

136    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพ
อิสระ 

    21 150 13 13 

137    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มี
งานทําประจํา
กอนเขาศึกษา 

    9 14 26 26 

138    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่
ศึกษาตอระดับ
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

    200 197 117 117 

139    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาโท
ทั้งหมด (ภาค
ปกติและภาค
พิเศษ) 

    507 512 426 426 

140       - ระดับ

ปริญญาโทที่จบ

โดยแผน ก (ภาค

ปกติและภาค

พิเศษ) 

    0 0 0 0 

141       - ระดับ

ปริญญาโทที่จบ

โดยแผน ข (ภาค

ปกติและภาค

พิเศษ) 

    0 0 0 0 

142    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
ทั้งหมด 

คน   15 13 10 10 

143    เงินเดือนหรือ
รายไดตอเดือน
ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ

บาท ปการศึกษา N/A 17,022.07 18,448.25 18,448.25 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉลี่ย) 

144 สมศ. 2  จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมิน
คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหลงชาต ิ
(แบงเปน 2 กรณี) 

คน ปการศึกษา N/A N/A 120 120 

145       -  ผลการ

ประเมินโดย Exit 

Exam ในกลุม

สาขาวิชาชีพที่จบ

การศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

(ไมมีขอมูล) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

146       -  ผลการ

ประเมินจาก

ความพึงพอใจ

ของนายจางที่มี

ตอผูสําเร็จ

การศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   N/A N/A 3.87 3.87 

147    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรบั
การประเมิน
คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหลงชาต ิ
(แบงเปน 2 กรณี) 

คน   N/A N/A N/A N/A 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

148       -  ผลการ

ประเมินโดย Exit 

Exam ในกลุม

สาขาวิชาชีพที่จบ

การศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

(ไมมีขอมูล) 

คะแนน   n/a N/A N/A N/A 

149       -  ผลการ

ประเมินจาก

ความพึงพอใจ

ของนายจางที่มี

ตอผูสําเร็จ

การศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

150    จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่
ไดรับการ
ประเมิน
คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหลงชาต ิ
(แบงเปน 2 
กรณี) 

คน   N/A N/A N/A N/A 

151       -  ผลการ

ประเมินโดย Exit 

Exam ในกลุม

สาขาวิชาชีพที่จบ

การศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

(ไมมีขอมูล) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

152       -  ผลการ

ประเมินจาก

ความพึงพอใจ

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ของนายจางที่มี

ตอผูสําเร็จ

การศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

153 2.2  จํานวน

อาจารยประจํา

ทั้งหมด รวมทัง้
ที่ปฏิบัติงานจรงิ
และลาศึกษาตอ 
(รวมอาจารย
ชาว
ตางประเทศ) 

คน ปการศึกษา 287 283 293 291.5 

154    จํานวน

อาจารยประจําที่
ลาศึกษาตอ 

    27 21 24 24 

155    จํานวน

อาจารยประจํา
ทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

    15 11 11 10 

156    จํานวน

อาจารยประจํา
ทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

    91 82 79 78.5 

157    จํานวน

อาจารยประจํา
ทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

    181 190 203 203 

158    รอยละของ

อาจารยประจําที่

มีคุณวุฒิปริญญา

เอกปการศึกษาที่

ผานมา (กรณีที่

เลือกใชเกณฑ

ประเมินเปนคา

การเพิ่มขึ้นของ

รอยละ ปการศึกษา 63.07 67.14 69.28 69.63 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

รอยละฯ) 

159 2.3 และ 

สมศ. 14 

 จํานวน

อาจารยประจํา

ทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนง
อาจารย 

คน ปการศึกษา 116 101 114.5 112.5 

160     -  จํานวน

อาจารยประจํา 

(ที่ไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญาตรี 

    14 10 10 9 

161       -  จํานวน

อาจารยประจํา 

(ที่ไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาโท 

    37 30 32.5 31.5 

162       -  จํานวน

อาจารยประจํา 

(ที่ไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

    65 61 72 72 

163    จํานวน

อาจารยประจํา

ทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

คน ปการศึกษา 79 90 90.5 90.5 

164       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาตรี 

    1 1 1 1 

165       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาโท 

    22 22 19 19 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

166       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาเอก 

    56 67 70.5 70.5 

167    จํานวน

อาจารยประจํา
ทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

คน ปการศึกษา 89 89 85.5 85.5 

168       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0 0 

169       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาโท 

    31 29 27 27 

170       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

    58 60 58.5 58.5 

171    จํานวน

อาจารยประจํา
ทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนง
ศาสตราจารย 

คน ปการศึกษา 3 3 2.5 3 

172       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มี

วุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0 0 

173       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มี

    0 1 0.5 1 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

วุฒิปริญญาโท 

174       -  จํานวน

อาจารยประจํา

ตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

    2 2 2 2 

175    รอยละของ
อาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนง 
ผศ. รศ. และ ศ. 
ปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑ
ประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของ
รอยละฯ) 

รอยละ ปการศึกษา 59.58 64.31 60.92 61.41 

176    รอยละของ
อาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนง 
รศ. และ ศ. ป
การศึกษาที่ผาน
มา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑ
ประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของ
รอยละฯ) 

รอยละ ปการศึกษา 32.06 32.51 30.03 30.36 

177    จํานวน

อาจารยประจํา
ชาวตางประเทศ
ทั้งหมด 

คน ปการศึกษา 0 0 5 5 

178    จํานวน

อาจารยประจํา

ชาวตางประเทศ 
ที่ลาศึกษาตอ 

    0 0 0 0 

179    จํานวน

อาจารยประจํา
ชาวตางประเทศ 
ที่มีวุฒิปริญญา
ตรีหรือ
เทียบเทา 

    0 0 1 1 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

180    จํานวน

อาจารยประจํา
ชาวตางประเทศ 
ที่มีวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

    1 0 1 1 

181    จํานวน

อาจารยประจํา

ชาว
ตางประเทศ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

    0 1 3 3 

182    จํานวน

อาจารยประจํา
ชาวตางประเทศ 
ที่ดํารงตําแหนง
อาจารย 

    1 0 5 5 

183    จํานวน

อาจารยประจํา

ชาวตางประเทศ 
ที่ดํารงตําแหนง
ผูชวย
ศาสตราจารย 

    0 0 0 0 

184    จํานวน

อาจารยประจํา
ตางประเทศ ที่
ดํารงตําแหนง
รอง
ศาสตราจารย 

    0 0 0 0 

185    จํานวน

อาจารยประจํา
ตางประเทศ ที่
ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

    0 0 0 0 

186 สมศ. 14  ผลรวมคา
น้ําหนักระดับ
คุณภาพอาจารย  

คะแนน ปการศึกษา 1,449 1,487 1,533 1,533 

187 สมศ. 3  จํานวนรวม

ของบทความ
วิจัยจาก
วิทยานิพนธ

ช้ินงาน ปการศึกษา 213 130 194 194 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

หรือการคนควา
อิสระ (สาร
นิพนธ) ที่ตีพิมพ
เผยแพร 
(ปริญญาโท) 

188        - การประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.125   0 0 150 150 

189        - การประชุม

วิชาการระดับ

นานาชาติ 

0.25   0 0 35 35 

190        - วารสารวิชา 

การระดับชาติ อยู

ในฐานขอมูล TCI 

0.25   0 0 3 3 

191        - วารสารวิชา 

การระดับชาติที่ 

สกอ. รับรอง 

0.5   0 0 0 0 

192        - วารสารวิชา 

การระดับ

นานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลสากล

อื่นๆ ที่ยอมรับใน

ศาสตรนั้น 

นอกเหนือจาก

ฐานขอมูล ISI 

0.75   0 0 1 1 

193        - วารสารวิชา 

การระดับ

นานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลสากล 

ISI 

1   0 0 5 5 

194 สมศ. 3  จํานวนรวม

ของผลงาน
สรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่
เผยแพร 
(ปริญญาโท)   

ช้ินงาน ปการศึกษา 0 0 0 0 

195        - การจัด

นิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

    0 0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

(Performance) 

ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 

196        - การจัด

นิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 

ระดับชาติ 

    0 0 0 0 

197        - การจัด

นิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 

ระดับความ

รวมมือระหวาง

ประเทศ 

    0 0 0 0 

198        - การจัด

นิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 

ระดับภูมิภาค

อาเซียน 

    0 0 0 0 

199        - การจัด

นิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 

ระดับนานาชาติ 

(ทั้งในและนอก

ประเทศ) 

    0 0 0 0 

200 สมศ. 4  จํานวนรวม

ของบทความ
วิจัยจาก
วิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพร 
(ปริญญาเอก)  

ช้ินงาน ปการศึกษา 47 26 8 8 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

201       - การประชุม

วิชาการระดับชาติ 

    0 0 0 0 

202       - การประชุม

วิชาการระดับ

นานาชาติ 

    0 0 0 0 

203       - วารสารวิชา 

การระดับชาติ 

    0 0 1 1 

204       - วารสารวิชา 

การระดับ

นานาชาติที่ไมอยู

ในฐานขอมูล

สากล 

    0 0 1 1 

205        - วารสารวิชา 

การระดับ

นานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลสากล

อื่นๆ ที่ยอมรับใน

ศาสตรนั้น 

นอกเหนือจาก

ฐานขอมูล ISI 

    0 0 2 2 

206        - วารสารวิชา 

การระดับ

นานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลสากล 

ISI 

    0 0 4 4 

207 2.4  ระบบการ

พัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสาย

สนับสนุน  

ขอ ปการศึกษา   N/A 7 7 

208    จํานวน

บุคลากรประจํา

สายสนับสนุน

ทั้งหมด 

คน     235 263 263 

209    จํานวน

บุคลากรประจํา

สายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ

      211 234 234 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

วิชาชีพ 

210         -  ในประเทศ       117 61 61 

211         -  ตาง 

ประเทศ 

      94 17 17 

212    งบประมาณ

สําหรับพัฒนา

อาจารยทั้งในและ

ตางประเทศ 

บาท     8,039,032.50 1,307,130.81 1,307,130.81 

213 2.5  หองสมุด 

อุปกรณ

การศึกษา และ

สภาพแวดลอม

การเรียนรู 

ขอ ปการศึกษา   N/A 7 7 

214 2.5 ขอ 1        - จํานวน

คอมพิวเตอรที่

จัดบริการใหนิสิต  

เครื่อง     N/A 763 763 

215        - จํานวน 

Notebook และ 

Mobile Device 

ตางๆ ของนิสิตที่

มีการลงทะเบียน

การใช Wi-Fi กับ

สถาบัน 

เครื่อง     N/A N/A N/A 

216 2.5 ขอ 6  ผลการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการ

หองสมุดและ

แหลงเรียนรูอื่นๆ 

ผานระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอร และ

มีการฝกอบรม

การใชงานแก

นิสิตทุกป

การศึกษา 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการศึกษา ขอ 5 3.83 3.76 3.76 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

217    ผลการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการดาน

กายภาพที่

เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการ

สอนและการ

พัฒนานิสิต อาทิ 

หองเรียน 

หองปฏิบัติการ 

อุปกรณ

การศึกษา และจุด

เช่ือมตอ

อินเตอรเน็ตใน

ระบบไรสาย 

  ขอ 

6,6.1,7,7.

1,8 และ 

8.1 

3.58 3.50 3.50 

218    ผลการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการสิ่ง

อํานวยความ

สะดวกที่จําเปน

อื่นๆ อาทิ งาน

ทะเบียนนิสิตผาน

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การ

บริการอนามัย 

และการ

รักษาพยาบาล 

การจัดการหรือ

จัดบริการดาน

อาหารและสนาม

กีฬา 

    ขอ 11 3.60 3.56 3.56 

219    ผลการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการ

สาธารณูปโภค

และรักษาความ

ปลอดภัยของ

อาคาร ตลอดจน

    ดาน

กายภาพ 

3.47 3.45 3.45 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

บริเวณโดยรอบ 

อาทิ ประปา 

ไฟฟา ระบบกําจัด

ของเสีย การ

จัดการขยะ 

รวมทั้งมีระบบ

และอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยใน

บริเวณอาคาร

ตางๆ โดยเปนไป

ตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

220 2.6  ระบบและ

กลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

ขอ ปการศึกษา   N/A 7 6 

221 2.6 ขอ 2  จํานวน

หลักสูตรที่มี

รายละเอียดของ

รายวิชาและ

ประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) 

กอนการเปดสอน

ในแตละภาค

การศึกษาทุก

รายวิชา 

หลักสูตร     51 51 51 

222 2.6 ขอ 3  จํานวน

หลักสูตรที่มี

รายวิชาสงเสริม

ทักษะการเรียนรู

ดวยตนเอง และ

การใหผูเรียนได

เรียนรูจากการ

ปฏิบัติทั้งในและ

นอกหองเรียนหรือ

จากการทําวิจัย 

      51 51 51 

223 2.6 ขอ 4  จํานวน

หลักสูตรที่มีการ

ใหผูมี

      51 51 51 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ประสบการณทาง

วิชาการหรือ

วิชาชีพจาก

หนวยงานหรือ

ชุมชนภายนอก

เขามามีสวนรวม

ในกระบวนการ

เรียนการสอน 

224 2.6 ขอ 5  จํานวน

ผลงานวิจัย และ

หรือนวัตกรรมการ

เรียนการสอนของ

คณาจารย 

ช้ินงาน ปการศึกษา   N/A N/A N/A 

225    จํานวน

โครงการ/กิจกรรม

ที่จัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนและ

เผยแพร

ผลงานวิจัยดาน

การเรียนการสอน

และนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

      N/A N/A N/A 

226 2.6 ขอ 6  ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผูเรียนในเรื่อง

คุณภาพการ

สอน และสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉลี่

ยทุกรายวิชาใน

แตละหลักสูตร

แยกตามระดับ

ปริญญา 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการศึกษา   4.35 4.41 4.41 

227        - ระดับ

ปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

    N/A N/A N/A 

228        - ระดับ       N/A N/A N/A 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

229        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

ปกติ) 

      N/A N/A N/A 

230        - ระดับ ป.

บัณฑิต (ภาค

พิเศษ) 

      N/A N/A N/A 

231        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

ปกติ) 

      N/A N/A N/A 

232        - ระดับ

ปริญญาโท (ภาค

พิเศษ) 

      N/A N/A N/A 

233        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคปกติ) 

      N/A N/A N/A 

234        - ระดับ

ปริญญา

เอก (ภาคพิเศษ) 

      N/A N/A N/A 

235 2.7  ระบบและ

กลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการ

เรียนตาม

คุณลักษณะของ

บัณฑิต 

ขอ ปการศึกษา   N/A 6 6 

236 2.8  ระดับ

ความสําเร็จของ

การเสริมสราง

คุณธรรม

จริยธรรมที่จัด

ใหกับนิสิต 

ขอ ปการศึกษา   N/A 5 4 

237 2.8 ขอ 3  จํานวน

โครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริม

การพัฒนา

พฤติกรรมดาน

คุณธรรม

โครงการ     N/A N/A N/A 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

จริยธรรม 

238 2.8 ขอ 4  จํานวนตัวบงช้ี

ดานการพัฒนา

พฤติกรรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรม 

ตัวบงช้ี     N/A N/A N/A 

239    จํานวนตัวบงช้ี

ดานการพัฒนา

พฤติกรรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรมที่บรรลุ

เปาหมาย 

      N/A N/A N/A 

240 2.8 ขอ 5  จํานวนนิสิตที่

ไดรับการยกยอง

ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดาน

คุณธรรม

จริยธรรม โดย

หนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติ 

คน     N/A N/A N/A 

241  จํานวน

กิจกรรมที่

เกี่ยวกับนิสิตที่

ไดรับการยกยอง

ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดาน

คุณธรรม 

จริยธรรม โดย

หนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติ 

กิจกรรม     N/A N/A N/A 

องคประกอบที่ 3  

242 3.1  ระบบและ

กลไกการให

คําปรึกษาและ

บริการดานขอมูล

ขาวสาร 

ขอ     N/A 7 6 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

243 3.1 ขอ 1 - 

5 

 จํานวน

กิจกรรมการให

คําปรึกษาและ

การจัดบริการ 

กิจกรรม ปการศึกษา   0 0 0 

244     - จํานวน

กิจกรรมการ

จัดบริการให

คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะ

แนวทางการใช

ชีวิตแกนิสิต 

      N/A N/A N/A 

245       - จํานวน

กิจกรรมการ

จัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนิสิต 

      N/A N/A N/A 

246       - จํานวน

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนา

ประสบการณทาง

วิชาการและ

วิชาชีพแกนิสิต 

      N/A N/A N/A 

247       - จํานวน

กิจกรรมการ

จัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปน

ประโยชนตอศิษย

เกา 

      N/A N/A N/A 

248       - จํานวน

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรู

และประสบการณ

ใหศิษยเกา 

      N/A N/A N/A 

249 3.1 ขอ 6  ผลการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการ 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการศึกษา   3.59 3.55 3.55 

250       -  ผลการ

ประเมินคุณภาพ

    3.83 3.81 3.81 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

การจัดบริการให

คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแก

นิสิต 

251         -  ผลการ

ประเมินคุณภาพ

การจัดบริการ

ขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอ

นิสิต 

    3.63 3.54 3.54 

252         -  ผลการ

ประเมินคุณภาพ

การจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนา

ประสบการณทาง

วิชาการและ

วิชาชีพแกนิสิต 

    3.57 3.50 3.50 

253         -  ผลการ

ประเมินคุณภาพ

การจัดบริการ

ขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอ

ศิษยเกา 

    3.60 3.54 3.54 

254         -  ผลการ

ประเมินคุณภาพ

การจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณ

ใหศิษยเกา 

    N/A N/A N/A 

255 3.2  ระบบและ

กลไกการสงเสริม

กิจกรรมนิสิต 

ขอ     N/A 6 6 

256 3.2 ขอ 3  จํานวน

กิจกรรมนิสิตที่มี

การนําความรู

ดานการประกัน

คุณภาพไปใช 

กิจกรรม ปการศึกษา   157 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

แยกตามประเภท

กิจกรรม 

257       - จํานวน

กิจกรรมวิชาการที่

สงเสริม

คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค 

      77     

258       - จํานวน

กิจกรรมกีฬาหรือ

การสงเสริม

สุขภาพ 

      16     

259       - จํานวน

กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม 

      13     

260       - จํานวน

กิจกรรมสราง

เสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 

      22     

261       -  จํานวน

กิจกรรมสงเสริม

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

      29     

262    ผลการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต  

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการศึกษา   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

263         -  ผลการ

ประเมินกิจกรรม

วิชาการที่สงเสริม

คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค 

          

264         -  ผลการ

ประเมินกิจกรรม

กีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

265         -  ผลการ

ประเมินกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน

หรือรักษา

สิ่งแวดลอม 

            

266         -  ผลการ

ประเมินกิจกรรม

เสริมสราง

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

            

267         -  ผลการ

ประเมินกิจกรรม

สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

            

268 3.3  ระบบการให

คําปรึกษา

วิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

ขอ     N/A 5 5 

องคประกอบที่ 4  

269 4.1  จํานวน

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่เปน

นักวิจัยทั้งหมด 

คน ปการศึกษา 5 5 5 5 

270    จํานวนนักวิจัย

ที่ลาศึกษาตอ 

    0 0 0 0 

271 4.1  ระบบและ

กลไกการพัฒนา

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ ปการศึกษา   N/A 7 7 

272 4.1 ขอ 3  จํานวน

อาจารยประจํา

และนักวิจัย

ประจําที่ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพดาน
งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

คน ปการศึกษา   N/A 34 34 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

273    จํานวน

อาจารยประจํา

และนักวิจัย

ประจําที่ไดรับ

ความรูดาน
จรรยาบรรณ
การวิจัย 

      N/A 34 34 

274 4.1 ขอ 4 

และ 4.3 

 จํานวนเงนิ
สนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท ปงบประมาณ 247,786,249 544,341,347 383,486,288 383,486,288 

275      - จํานวนเงิน

สนับสนุนจาก

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

  25,535,800 24,926,000 23,373,333 23,373,333 

276          * จากคณะ/

วิทยาเขต/ทุน

สวนตัว 

 

  2,020,000 1,390,000 1,690,000 1,690,000 

277          * จาก

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษ

ตรศาสตร 

  23,515,800 23,536,000 21,683,333 21,863,333 

278        - จํานวนเงิน

สนับสนุนจาก
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  222,250,449 519,415,347 360,112,955 360,112,955 

279    จํานวน

อาจารยประจําที่

ไดรับทุนวิจัยทัง้
ภายในและ/หรือ
ภายนอก (ไมนับ

ซํ้า) 

คน ปการศึกษา 136 126 129 129 

280 4.2  ระบบและ

กลไกการจัดการ

ความรูจาก

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ ปการศึกษา ......... N/A 6 6 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

281 4.2  จํานวนของ
งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ทั้งหมด 

ช่ือเรื่อง ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

416 379 265 265 

282 4.2 ขอ 1  จํานวนของ

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่มีการ

เผยแพรในการ
ประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพใน
วารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

ช่ือเรื่อง N/A N/A 254 254 

283 4.2 ขอ 4  จํานวนของ

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่มี
การรับรองการ
ใชประโยชนจริง
จากหนวยงาน
ภายนอกหรือ
ชุมชน 

ช่ือเรื่อง   N/A N/A 0 0 

284 4.2 ขอ 6  จํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่
มีการจด
ทะเบียน
สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร  

ช่ือเรื่อง   1 6 0 2 

285    จํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่
อยูระหวางขอ
ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร  

    1 3 11 3 

286    จํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่

จดทะเบียนพันธุ
พืช พันธุสตัว 

    0 0 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

287 สมศ. 5  จํานวนรวม
ของบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ 

ช้ินงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

192 225 220 220 

288        - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพรใน
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ

  87 76 97 97 

289        - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพร

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาต ิ

  28 47 50 50 

290        - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการ
ระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI 

    6 13 11 11 

291        - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ 
สกอ. รับรอง 

    7 0 0 0 

292        - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพร
วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ
ที่ สกอ. รับรอง 
(ไมรวม ISI) 

    15 26 17 17 

293        - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพเผยแพร
วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ
ในฐานขอมูล 

    49 63 45 45 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ISI 

294 สมศ. 5  จํานวนรวม
ของผลงาน
สรางสรรคที่
เผยแพร 

ช้ินงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

0 0 28 28 

295         - จํานวนผลงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในการ

จัดนิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 
ระดับสถาบันหรอื
จังหวดั 

  N/A N/A 20 20 

296         - จํานวนผลงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในการ

จัดนิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 
ระดับชาต ิ

  N/A N/A 8 8 

297         - จํานวนผลงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในการ

จัดนิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 
ระดับความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 

    N/A N/A 0 0 

298         - จํานวนผลงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในการ

จัดนิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

    N/A N/A 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

(Performance) 
ระดับภูมิภาค
อาเซียน 

299         - จํานวนผลงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในการ

จัดนิทรรศการ 

(Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง 

(Performance) 

ระดับนานาชาต ิ
(ทั้งในและนอก
ประเทศ) 

    N/A N/A 0 0 

300 สมศ. 6  จํานวนรวม

ของผลงานวิจัย
ที่นําไปใช
ประโยชน
ภายนอก
สถาบัน  

ช้ินงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

184 278 146 146 

301         -  จํานวน

ผลงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชน

ในเชิงวิชาการ 

  158 251 142 142 

302         -  จํานวน

ผลงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชน

ในเชิงสาธารณะ 

    14 4 1 1 

303         - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชน

ในเชิงนโยบาย 

หรือ
ระดับประเทศ 

    5 14 2 2 

304         - จํานวน

ผลงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชย 

    7 9 1 1 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

305 สมศ. 6  จํานวนรวม

ของผลงาน
สรางสรรคที่
นําไปใช
ประโยชน
ภายนอก
สถาบัน  

ช้ินงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

0 0 0 0 

306         -  จํานวน

ผลงานสรางสรรค

ที่นําไปใช

ประโยชนในเชิง
วิชาการ 

  N/A N/A N/A N/A 

307         -  จํานวน

ผลงานสรางสรรค

ที่นําไปใช

ประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

    N/A N/A N/A N/A 

308         - จํานวน

ผลงานสรางสรรค

ที่นําไปใช

ประโยชนในเชิง

นโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

    N/A N/A N/A N/A 

309         - จํานวน

ผลงานสรางสรรค

ที่นําไปใช

ประโยชนในเชิง
พาณิชย 

    N/A N/A N/A N/A 

310 สมศ. 7  จํานวนรวม

ของผลงาน
วิชาการ 

ช้ินงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

0 0 73 73 

311         - บทความ

วิชาการ (ไมใช

บทความวิจัย) ที่

ไดรับการตีพิมพ

ในวารสาร
ระดับชาต ิ

  N/A N/A 31 31 

312         - บทความ

วิชาการ (ไมใช

  N/A N/A 0 0 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

บทความวิจัย) ที่

ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

313         - ตําราหรือ

หนังสือที่มีการ

ตรวจอานโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 

    N/A N/A 9 9 

314         - ตําราหรือ

หนังสือทีใ่ชในการ

ขอผลงานทาง

วิชาการและผาน

การพิจารณาตาม

เกณฑการขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือ

ตําราหรือหนังสือ

ที่มีคุณภาพสูงมี

ผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจอานตาม

เกณฑขอตําแหนง

ทางวิชาการ 

    N/A N/A 33 33 

315    จํานวน

บทความวิจัยที่

ไดรับอางอิงใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 

ช่ือเรื่อง ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/ปปฏิทิน 

127 218 147 147 

316    จํานวน

อาจารยประจําที่

เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการ 

คน ปการศึกษา 140 99 106 106 

317         - ในประเทศ     86 99 58 58 

318         - ตาง 

ประเทศ 

 

 

 

    140 82 66 66 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

องคประกอบที่ 5  

319 5.1  ระบบและ

กลไกการบริการ

ทางวิชาการแก

สังคม 

ขอ ปการศึกษา   N/A 4 4 

320 5.1  จํานวน

โครงการบริการ

วิชาการทั้งหมด 

โครงการ   162 127 133 133 

321 5.1 ขอ 2       -  จํานวน

โครงการบริการ

ทางวิชาการที่ใช
กับการเรียนการ
สอน 

    32 29 114 114 

322 5.1 ขอ 3       -  จํานวน

โครงการบริการ

ทางวิชาการที่ใช
กับการวิจัย 

    12 14 69 69 

323 5.1 ขอ 4       -  จํานวน

โครงการบริการ

ทางวิชาการที่ใช
กับการเรียนการ
สอนและการ
วิจัย 

    11 9 60 60 

324         -  จํานวน

โครงการทาง

วิชาการที่ใชกับ
การขยายผลสู
การปรับปรุง
รายวิชา 

    N/A N/A 8 8 

325         -  จํานวน

โครงการบริการ

ทางวิชาการที่ใช
กับการขยายผล
สูการเปด
รายวิชาใหม 

    N/A N/A 7 7 

326         - จํานวน

โครงการบริการ

ทางวิชาการที่ใช
กับการขยายผล

    N/A N/A 12 12 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ที่ใชกับการตอ
ยอดสูหนงัสือ
หรือตํารา 

327 5.2  กระบวนการ

บริการทาง

วิชาการใหเกิด

ประโยชนตอ

สังคม 

ขอ ปการศึกษา   N/A 4 4 

328 5.2 ขอ 1  โครงการ

บริการวิชาการที่มี

การสํารวจความ

พึงพอใจ 

โครงการ ปการศึกษา   22 10 10 

329 5.2 ขอ 2  โครงการ

บริการวิชาการที่มี

ความรวมมือดาน

บริการทาง

วิชาการเพื่อการ

เรียนรูและ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือ

หนวยงานวิชาชีพ 

โครงการ ปการศึกษา   127 N/A N/A 

330    ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 5) 

ปการศึกษา   4.34 N/A N/A 

331    จํานวน

อาจารยประจําที่

เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการ

วิทยานิพนธ

ภายนอก

มหาวิทยาลัย เปน

กรรมการ

วิชาการ วิชาชีพ

ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

คน ปการศึกษา   135 N/A N/A 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู

และเสริมสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือองคกร

ภายนอก  

ขอ ปการศึกษา     5 5 

333 สมศ. 18.1  ผลการชี้นํา 

ปองกัน หรือ

แกปญหาของ

สังคมในประเด็น

ที่ 1  

ขอ ปการศึกษา     ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 

ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 

334 สมศ. 18.2  ผลการชี้นํา 

ปองกัน หรือ

แกปญหาของ

สังคมในประเด็น

ที่ 2 

ขอ ปการศึกษา     ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 

ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ 6  

335 6.1  ระบบและ

กลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ ปการศึกษา   N/A 4 4 

336 6.1  จํานวน

โครงการหรือ

กิจกรรมที่สงเสริม

สนับสนุนดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการ ปการศึกษา 63 53 20 20 

337 6.1 ขอ 2  จํานวน

โครงการที่มี

การบูรณาการ

ดานทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการ ปการศึกษา         

338         -  บูรณาการ

รวมกับการเรียน

การสอน 

            

339         -  บูรณาการ

รวมกับกิจกรรม
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

นิสิต 

340         -  บูรณาการ

รวมกับการเรียน

การสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

            

341 6.1 ขอ 6  จํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ดานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่มีการ

เผยแพร 

ช้ินงาน ปการศึกษา         

342         -  ระดับชาติ             

343         -  ระดับ

ภูมิภาค 

            

344         -  ระดับ

นานาชาติ 

            

345 6.1 ขอ 6  จํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ดานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ไดรับ

รางวัลหรือไดรับ

การอางอิงเปนที่

ยอมรับ 

ช้ินงาน ปการศึกษา         

346         -  ระดับชาติ     N/A N/A 2 0 

347         -  ระดับ

ภูมิภาค 

    N/A N/A 0 0 

348         -  ระดับ

นานาชาติ 

    N/A N/A 0 0 

349 สมศ. 10  การสงเสริม

และสนับสนุน

ดานศิลปะและ

วัฒนธรรม  

ขอ ปการศึกษา     5 4 

350 สมศ. 11  การพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ ปการศึกษา     5 5 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

องคประกอบที่ 7 

351 7.1  ภาวะผูนํา

ของ

คณะกรรมการ

ประจําคณะและ

ผูบริหารทุกระดับ

ของคณะ 

ขอ ปการศึกษา   N/A 7 7 

352         -  จํานวนครั้ง

ของการจัด

ประชุมบุคลากร

ทั้งคณะ 

ครั้ง     2 2 2 

353 7.2  การพัฒนา

สถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ขอ ปการศึกษา   N/A 5 5 

354 7.3  ระบบ

สารสนเทศเพื่อ

การบริหารและ

การตัดสินใจ 

ขอ ปการศึกษา   N/A 5 5 

355 7.4  ระบบบริหาร

ความเสี่ยง 

ขอ ปการศึกษา   N/A 5 5 

356 7.4 ขอ 2       -  จํานวน

ความเสี่ยงดาน
ทรัพยากร 
(การเงิน 

งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

อาคารสถานที่) ที่

วิเคราะหและระบุ

ไว 

เร่ือง     N/A 6 6 

357         -  จํานวน

ความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของ
คณะ ที่วิเคราะห

และระบุไว 

      N/A 0 0 

358         -  จํานวน

ความเสี่ยงดาน

      N/A 1 1 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

นโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ที่

วิเคราะหและระบุ

ไว 

359         -  จํานวน

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน 
ที่วิเคราะหและ

ระบุไว 

      N/A 6 6 

360         -  จํานวน

ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ
ภายนอก ที่

วิเคราะหและระบุ

ไว 

      N/A 1 1 

361         -  จํานวน

ความเสี่ยงดาน

อื่นๆ ตามบริบท
ของคณะ ที่

วิเคราะหและระบุ

ไว 

      N/A 1 1 

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ย

การประเมินผล

ผูบริหารโดย

คณะกรรมการที่

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

แตงต้ัง 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 5) 

ปการศึกษา     3.60 3.60 

องคประกอบที่ 8 

363 8.1  ระบบและ

กลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ ปงบประมาณ   7 7 7 

364    รายรับ
ทั้งหมดของ
หนวยงาน  

บาท     360,532,314.00 480,794,849.94 480,794,849.94 

365         -  เงิน       143,037,100.00 131,566,200.00 131,566,200.00 
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

งบประมาณ 

366         -  เงินรายได       217,495,214.00 349,228,649.94 349,228,649.94 

367    รายรับจากการ

บริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

      31,657,689.69 30,686,717.84 30,686,717.84 

368    งบดําเนินการ

ทั้งหมด โดยไม

รวมครุภัณฑ 

อาคาร สถานที่ 

และที่ดิน 

      96,615,978.00 9,544,727.50 9,544,727.50 

369    คาใชจาย

ทั้งหมดของ

หนวยงาน โดยไม

รวม

ครุภัณฑ อาคาร 

สถานที่และที่ดิน  

      270,313,718.60 155,761,678.03 155,761,678.03 

370    คาใชจาย

ทั้งหมดของ

หนวยงาน รวม

ครุภัณฑ อาคาร 

สถานที่และ

ที่ดิน ไมรวมคา

เสื่อมราคา 

      160,926,329.90 345,953,586.08 345,953,586.08 

371    เงินเหลือจาย

สุทธิ  

      56,568,884.37 2,375,063.86 2,375,063.86 

372    สินทรัพยถาวร        332,478,777.94 574,478,777.94 574,478,777.94 

องคประกอบที่ 9  

373 9.1   มีระบบและ

กลไกในการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ ปการศึกษา   N/A 9 9 

374 9.1 ขอ 3  จํานวนตัวบงช้ี

เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของ

หนวยงาน 

ตัวบงช้ี ปการศึกษา   1 1 1 

375 9.1 ขอ 5  จํานวนโครงการ

ปรับปรุงการ

โครงการ ปการศึกษา         
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ชอง 

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 
รอบปของการเก็บ

ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ 

คณะ 

2551 2552 2553 2553 

ดําเนินงานที่ใชผล

จากการประกัน

คุณภาพภายใน 

เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานตามตัว

บงช้ีของแผนกล

ยุทธของคณะ มีการ

พัฒนาขึ้นจากป

กอนหนา 

376    จํานวนตัวบงช้ี

ของแผนกลยุทธ

ของคณะ 

ตัวบงช้ี           

377    จํานวนตัวบงช้ี

ของแผนกลยุทธ

ของคณะ ที่มีผล

การดําเนินงาน

พัฒนาขึ้นจากป

กอนหนา 

ตัวบงช้ี           

378 9.1 ขอ 9  จํานวนแนว

ปฏิบัติที่ดีหรือ

งานวิจัยดานการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาที่

หนวยงาน

พัฒนาขึ้น และ

เผยแพรให

หนวยงานอื่น

สามารถนําไปใช

ประโยชน 

ช่ือเรื่อง ปการศึกษา     1 1 

379 สมศ. 15  คะแนนการ

ประเมินการ

ประกันคุณภาพ

ภายในโดยตน

สังกัด 

คะแนน ปการศึกษา     4.79 4.67 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ 5 ท่าน 
 การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
โดยพ้ืนฐานแลว้นิสิตด้อยในเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์พยายามสอดแทรก

ภาษาอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอนที่ใช้ Technical term โดยการบอกคําภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็น
ภาษาไทยให้ เพื่อให้นิสิตได้จดจําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นสิิตได้ฝึกใช้ทักษะใน
ด้านภาษาอังกฤษ เช่นในวิชาสัมมนาที่อาจารย์ผู้สอนส่งเสริมให้นสิิตนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  

 การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
  ในด้านการวิจัยทางคณะไม่ได้กําหนดว่าตัวอาจารย์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์เท่าไหร่อย่างไร แต่ในรอบ

ปีภาควิชาจะถูกควบคุมจากคณะว่าแต่ละภาคจะต้องมีผลงานวิจัยเท่าไหร่ โดยทางคณะจะมีงบประมาณสนับสนุน
ให ้

 การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน 
การให้บริการทางวิชาการ ส่วนใหญ่ให้บริการภาคเอกชนทางด้านอุตสาหกรรม สําหรบันิสิตเป็นการ

เข้าไปศึกษาดูงาน 

 ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากร  
1. มีการประชุมอาจารย์ปีละ 2 ครั้ง และมีการจัดสัมมนา  
2. มีระบบประเมินผลต่างๆ 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นโดยสามารถแจ้งได้ที่สํานักงานต่างๆ ของคณะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. การได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของคณะเปน็การเพิ่มภาระงานของอาจารย์                

จึงอยากให้ลดภาระงานในส่วนนี้ลง 
2. คณะควรปรับปรุงเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีจาํนวนมากเกินไป และผลิตใหต้รงกับสาขาที่ประเทศ

ต้องการ และรองรับกับอาชีพวิศวกร 
3. คณะควรปรับปรุงเรื่องความเข้าใจในการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามภาควิชา ให้มี

ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสํานักงานเลขานุการ 
 
กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับ 5 ท่าน 

 ความประทับใจในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. เป็นคณะที่มีช่ือเสียงเป็นที่ภาคภูมิใจ 
2. มีกิจกรรมนสิิตที่ดีคิดว่าดีอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมรับน้อง ที่จะฝึกในเรื่องความมีระเบียบวินัย 
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3. การเรียนการสอนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ไม่มคีวามแตกต่างกัน ระดับบัณฑิตศึกษาจะ
ต่างกันตรงการทําวิทยานิพนธ์ 

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
1. คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนใหญ่ปรกึษาเรื่องเรียน ทุนการศึกษา เข้าพบประมาณ 2-3 

ครั้งต่อปีการศึกษา 
2. การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดูจากตารางสอนของอาจารย์ว่าอาจารย์สะดวกในช่วงเวลาใด หรือ

อาจส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า 
3. นิสิตช้ันปีที่ 1 มีปัญหาเรื่องการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะนิสิตยังไม่รู้จักอาจารย์เท่าที่ควร

ว่าท่านไหนเป็นใคร 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอเพียงกับความต้องการ 
2. คณะควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสติให้ครบทุกด้าน  
3. คณะมีการจัดกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แต่มีนิสิตเข้าร่วมน้อยตามความสมัครใจ 
4. คณะควรปรับปรุงเรื่องความเป็นอิสระของนิสิตที่มีมากเกนิไป เช่น เรื่องการเข้าเรียนของนิสิตที่

เข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้ 
5. จํานวนคอมพิวเตอร์มีให้นิสิตใช้ไม่เพียงพอ 
6. สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตบัณฑิตศึกษาบางสาขา มีไม่เพียงพอทําให้นิสิตไม่มีอาจารย์ที่

ปรึกษา 
7. การลงทะเบียนเรียนยังมีปัญหามาก โดยเฉพาะผู้ที่ได้ช่วงเวลาลงทะเบียนในลําดับท้าย 
 

กลุ่มที่ 3 ศิษยเ์ก่า 3 ท่าน และผู้ใชบ้ัณฑิต 1 ท่าน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และศิษย์เก่า 
1. การสื่อสารระหว่างคณะและศิษย์เก่า เรื่องกิจกรรมของคณะ ได้รับข้อมูลของคณะจากสมาคม

ศิษย์เก่าของคณะ  

2. คณะยังไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์กับศิษย์เก่า 

 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต 
บัณฑิต ได้งานเร็ว รอไม่นาน แม้จะใช้เวลาในการศึกษานานหรือเกรดเฉลีย่ไม่มากก็ไม่มปัีญหาในการ

หางาน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับรุ่นพี่มากพอสมควรทําให้มี Connection ในการหางานค่อนข้างสูง 

 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
1. คณะมีการสอบถามกับผู้ใช้บัณฑิตว่าคณะควรมีการปรับปรุงหลักสูตร หรือบัณฑิตต้องปรับปรุง

อะไรบ้าง 
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2. จุดเด่นของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน 15 ปีที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความอดทน มีความ

รับผิดชอบพอสมควร ในด้านวิชาการแม้จะด้อยกว่าบางสถาบันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก แต่ในปัจจุบัน

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปริมาณมากขึ้น ทําใหคุ้ณภาพลดลง  

3. ความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษพอใช้ได้  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรเพิ่มการศึกษาดูงานของนิสิตในสถานทีป่ฏิบัติงานจริงมากขึ้น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

ให้แก่นสิิต 

2. ควรมีการพัฒนานิสิตในเรื่องการนําเสนอผลงาน เพราะนิสิตเรามีความสามารถแต่ขาดความรู้

ความสามารถในการนําเสนอ  เช่น มีการเปิดเวทีให้ฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 4 บุคลากร 6 ท่าน 
 การให้การสนบัสนุนบุคลากรของคณะฯ 

1. มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ ในระดับภาควิชา โดยเชื่อมโยงจากแผนฯ ของคณะเป็นหลัก 

2. มีการให้รางวัลแก่บุคลากรทีป่ฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีงบประมาณสนับสนุนในการพฒันาบุคลากรปีละ 6,000 บาท/คน 

สําหรับไปฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประกวดประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคณะมีบุคลากรที่มี

คุณภาพ และเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

5. คณะยังไม่มีการสอบถามความต้องการการไปพัฒนาฝึกอบรม แต่มกีารส่งเสริมอยู่แล้ว  

 ความประทับใจในการทํางานที่คณะวิศวกรรมศาสตร ์
1. มีความสุขเหมอืนเป็นบ้านหลังที่สอง 

2. ผู้ร่วมงานทุกคนเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน อยู่กันเหมือนคนในครอบครัว ยึดระบบ

อาวุโสเคารพผู้ที่ทํางานมาก่อน 

3. คณะมีการพัฒนาการในเรื่องกายภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารใหม่เป็นอาคารหลายชั้น 

ทําให้สะดวกต่อการทํางาน 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร
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วันที่ 29 มิถุนายน 2554 วันที่ 29 มิถุนายน 2554 
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คณะกรรมการฯ เย่ียมชมโครงการดาวเทียม SMMS

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
คณะกรรมการฯ เย่ียมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการฯ เย่ียมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
คณะกรรมการฯ เย่ียมชมสํานักงานเลขานุการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

คณะกรรมการฯ เย่ียมชมสํานักงานเลขานุการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
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