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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2553 

ฉบับนี้ สอดคล้องตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2554 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และหลักฐานต่างๆ ตามท่ีปรากฎ  ทั้งนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลสนับสนุน
เพิ่มเติมจากการตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร  นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต 

 ผลการประเมินพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 
ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.61  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.55  อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก     ส่วนผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ตามท่ี สกอ.
กําหนด จํานวน 23 ตัวบ่งชี้  หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.58  อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป. 2) 
 

 

หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - 3.93 - 3.86 5.00 5.00 3.93 4.00 4.00 3.86 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.58 4.42 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - 5.00 3.26 5.00 3.65 4.34 4.34 3.26 4.53 4.53 3.65 ดี ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - - 4.67 5.00 - 4.33 4.50 - - - - - 4.67 5.00 - 4.33 4.50 - ดีมาก ดีมาก - ดี ดี -

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - - 4.86 - 4.87 4.67 4.67 4.86 4.67 4.67 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ - - 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - - 0.00 - 0.00 4.75 4.75 0.00 4.50 4.50 0.00 ดีมาก ดีมาก - ดี ดี -

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก -

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 3.92 - 4.36 4.00 4.00 3.92 4.00 4.00 4.36 ดี ดี - ดี ดี -

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.93 4.57 4.74 4.78 5.00 4.53 4.56 5.00 5.00 3.84 5.00 4.01 4.61 4.64 3.92 4.55 4.58 4.07

ผลการประเมิน ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี

หน่วยงาน กรรมการ กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ผลผลิต รวม ผลการประเมินกระบวนการ

องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน หน่วยงาน กรรมการ
ปัจจัยนําเข้า
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  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  มีบุคลากรทีม่ีศักยภาพสูง  
2. มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรทุกหลักสูตร 
3. มีผลงานวิจัยที่เป็นประจักษ์ว่าเป็น ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและ

ประเทศชาติ รวมทั้งมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเป็นจํานวนมาก 
4. มีการบริการวิชาการมากเป็นที่ยอมรับแก่สังคมโดยกว้างและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ยังมีจํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนดและในบางภาควิชามีจํานวนอาจารย์ที่

มีคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น อาจทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ 
จัดทําแผน กําหนดเป้าหมาย ดําเนินการตามแผน และประเมินผลของแผน เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. ควรมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตให้ชัดเจน และทําการประเมินผล
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งทําการเผยแพร่ผลงานด้วย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ทางคณะฯ มีวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ดีและชัดเจน แต่ควรเพิ่มแผน

ติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้เปน็ระบบ ให้มากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนด  โดยอาจมีการกําหนด
ความถี่ในการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพิ่มขึ้นเป็นทุกไตรมาสหรือ สีค่รัง้ต่อปี เพื่อให้สามารถ
ติดตามได้อย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น 

2. แม้ว่ามีผลงานวิจัยมากเป็นที่ประจักษ์ แต่ควรสร้างกลุ่มทมีวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่อย่างต่อเนื่อง มี
การสอนนักวิจัยใหม่ให้สามารถสร้างความเชื่อมโยง (connection) ได้ รวมทั้งอาจมีหน่วยงานซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ถ่ายทอดงานวิจัยไปยังภายนอก เพื่อสร้างโอกาสความเชื่อมโยง 

3. ในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยนั้น ควรมีการ
ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการฯ ให้ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ประเมินความพึงพอใจ 

4. ทําการขยายผลเรื่องการบูรณาการของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับการเรียนการสอน 
ตัวอย่างเช่น การออกแบบสะพานแบบไทย การพัฒนาระบบการนําน้ํามาใช้ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านของวิศวกรรมชลประทาน เป็นต้น  
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5. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ควรให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และการเสื่อม
เสียช่ือเสียง แม้ว่าไม่เคยเกิดที่นี่ แต่เคยปรากฎมาก่อนในที่อ่ืน ดังข่าวจากหนังสือพิมพ์  

6. ควรมีการวางแผนเชิงรุก ในการจัดหาแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้สามารถ
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะ  รวมทั้งวางแผนเชิงรุกสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ
ด้านการเงิน  

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. เร่งรัดระบบสารสนเทศการเงินที่สามารถช่วยผู้บริหารของคณะฯ ในการตัดสินใจด้านการเงิน 
2. ควรให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ใน

มหาวิทยาลัย  มากขึ้น เช่น เรื่องแสงสว่าง  ถนนบางสายเปลี่ยว  รั้วของมหาวิทยาลัยยังมีจุดอ่อน การทําคูน้ําก้ัน
รอบมหาวิทยาลัยเป็นวิธีการแก้ไขอย่างหนึ่ง แต่ต้องทําการประเมินผลด้วย  เป็นต้น 

3. ควรมีการกําหนดรูปแบบของประมวลรายวิชาให้เป็นระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยคลอบ
คลุมประเด็นต่างๆ ตามท่ีเหมาะสม    
 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

1. การผลิตบัณฑติ มีหลักสูตรทีห่ลากหลายและครบทุกระดับ สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความ 
ต้องการของสังคม 

2. การวิจัย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวนมาก และถา้ได้การพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คาดว่าจะมีประสิทธิผลดีย่ิงขึน้  

3. การบริการทางวิชาการ มีการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและทันต่อ 
ความต้องการของสังคม 

4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มกีารสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ้าได้การพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ คาดว่าจะมีประสิทธิผลดี
ย่ิงขึ้น 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 

  บุคลากรให้ความสนใจในกิจกรรมประกันคุณภาพเป็นอย่างดี มีความพยายามทําความเข้าใจในรายละเอียด 
และปรับปรุงในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์  โดยทั่วไปแล้วคณะฯ จะมีโครงงานที่เป็นงานวิจัย 
ซึ่งสามารถนําไปสู่นวัตกรรมได้ แต่ต่อไปมีแนวโน้มที่จะมีนวัตกรรมจากการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

ตัวอย่างเช่น  
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- การจัดการเรียนการสอนให้นิสิตต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรภาษาไทย แต่มีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษนั้น ถ้าให้นิสิตต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติไทยจากนิสิตคนไทย ในขณะเดียวกันนิสิตคนไทย
ที่เรียนในวิชานั้น ก็จะสามารถปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วย   

- แต่ละภาควิชา ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบจากงานวิจัย 
เช่น เรื่องการนําน้ํามาใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  การสร้างโปรแกรมช่วยใน
การตรวจการบ้านของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสํารวจ(Surveying) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ใน
บริเวณวัดและได้แผนที่ไว้แจกให้นักท่องเที่ยว   ทั้งนี้เมื่อนําผลงานที่กล่าวมานี้ไปผูกเข้ากับการประเมินคุณภาพ  
ทางบุคลากรของคณะฯ อาจยังไม่สามารถอธิบายถึงความเกี่ยวเนื่องได้ เพราะไม่ได้มีการวางแผนและจัดการให้
เป็นระบบ  

 คาดว่าในรอบการประเมินต่อไปจะมีแนวปฏิบัติที่ดีที่เด่นชัดและเป็นระบบมีเรื่องเล่าความเป็นมา (Story) 
ที่เป็นผลลัพธ์เกิดขึ้นจากบุคลากรมีความเขา้ใจในเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและตัวบ่งชี้มากขึ้น 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 5 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว  5  กิจกรรม  
 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 7 – 8 
กรกฎาคม 2553  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50  ตัวบ่งชี้ จาก 50 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.62  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก   เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.44 อยู่ในเกณฑ์  ดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 
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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 
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กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน วันที่ 4-5 กรกฎาคม 
2554 

 
วันจันทรท์ี่ 4 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.30 – 09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 3  
อาคาร 9 

เวลา 09.00 – 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารคณะฯ  
- คณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการ พร้อมทั้งอธิบาย 

วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ ประจําปี 2554 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน นาํเสนอข้อมูล ดังนี้ 

1. สรุปผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
2. สรุปผลการประเมินตนเองตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน 

 เวลา 10.00 – 12.00 น. -  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 เวลา 15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 สัมภาษณน์ิสิต  

 สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี 6 คน (คละภาควิชา) 
 สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาโท 2 คน 
 สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาเอก 2 คน 
 สัมภาษณ์นิสิตเก่า 2 คน 
 สัมภาษณ์ผู้ใชบั้ณฑิต 2 คน 

- คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2 สัมภาษณบุ์คลากร  
  สัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 คน (คละภาควิชา) 
  สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ข้าราชการ 1 คน 
2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 1 คน 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 คน 
4. พนักงานราชการ 1 คน 
5. ลูกจ้างประจํา 1 คน 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
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วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 
เวลา 09.00 – 09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2 เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 เวลา 09.30 – 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

- คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2 เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 เวลา 10.00 – 10.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

- คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2 เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
เวลา 10.30 – 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมิน ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร 9 
เวลา 12.00 – 13.00 น. -   รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. -  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ (ต่อ) 
เวลา 15.00 – 16.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมนิต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร 9  
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 
31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

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 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   



 9 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.61  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.55  อยู่ใน
เกณฑ์   ดีมาก     ส่วนผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ตามที่ สกอ.กําหนด จํานวน 23 ตัวบ่งชี้  หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
4.58  อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก   
 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.56 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ (ป.2) 

 
สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองค์ประกอบ

คุณภาพได้ดังนี้

หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - 3.93 - 3.86 5.00 5.00 3.93 4.00 4.00 3.86 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.58 4.42 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - 5.00 3.26 5.00 3.65 4.34 4.34 3.26 4.53 4.53 3.65 ดี ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - - 4.67 5.00 - 4.33 4.50 - - - - - 4.67 5.00 - 4.33 4.50 - ดีมาก ดีมาก - ดี ดี -

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - - 4.86 - 4.87 4.67 4.67 4.86 4.67 4.67 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ - - 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - - 0.00 - 0.00 4.75 4.75 0.00 4.50 4.50 0.00 ดีมาก ดีมาก - ดี ดี -

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก -

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 3.92 - 4.36 4.00 4.00 3.92 4.00 4.00 4.36 ดี ดี - ดี ดี -

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.93 4.57 4.74 4.78 5.00 4.53 4.56 5.00 5.00 3.84 5.00 4.01 4.61 4.64 3.92 4.55 4.58 4.07

ผลการประเมิน ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี

หน่วยงาน กรรมการ กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ผลผลิต รวม ผลการประเมินกระบวนการ

องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน หน่วยงาน กรรมการ
ปัจจัยนําเข้า
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ตารางที ่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1)  
 

 

หมายเหตุ

2552

คณะวิชา กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.89 4.64 4.58 0.00 0.00

1.81 4.61 4.55 0.00 0.00
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 4.00 5.00 4.00 0.00 0.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 4.00 5.00 4.00 ไมพบขอ 7  รายการหลักฐานผลการ

ดําเนินงานตามแผนไมใชแผนกลยุทธ 

และ 8

4.30 4.34 4.53 0.00 0.00

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสูตร

ขอ 7 4.00 4.00 4.00 จํานวนนิสิตในขอ ขอ 7   ที่ศึกษาอยูไม

ถึง รอยละ 30

30 31 30

70 77 76.5

ผลตางคารอยละ

(เงื่อนไข 2)
12 5.00 1.08 0.44

12 11 11

70 77 76.5

ผลตางคารอยละ

(เงื่อนไข 2)
6 5.00 5.00 5.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบคุลากร

สายสนับสนุน

ขอ 7 5.00 5.00 4.00 ไมพบขอ 6 และ ขอ 7

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรยีนรู

ขอ 7 5.00 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน ขอ 7 5.00 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรยีนตามคณุลักษณะของบณัฑิต

ขอ 6 5.00 5.00 5.00

2.8 ระดบัความสําเรจ็ของการเสรมิสราง

คณุธรรมจรยิธรรมทีจ่ัดใหกบันิสิต

ขอ 5 4.00 5.00 5.004 5 5

7 7 7
6 6 6

7 7 5

7 7 7

ตําแหนง รศ. 11 คน  และตําแหนง ศ.ไมมี

17.143 14.29 11.98

30 2.86 2.38 2.402.3 อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ (เงื่อนไข

 1)

17.143
14.29 14.38

อ. 15 คน  ผศ. 7 คน รศ. 8 คน

 (ไมนับอ. วัชรพล โอนมา ไมถึง 6 เดือน)

42.857 2.59 1.04

60 3.57 3.35 3.27

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบงชี้

6 6 6

2.2 อาจารยประจําทีม่ีวฒุิปรญิญาเอก รอยละ (เงื่อนไข

 1)
42.857 40.26 39.22

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ. (23 ตัวบงชี)้

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี)้

7 8 6

2553 2553 2554 2553 (เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก

ที่ระบุใน SAR)คณะ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

/ = บรรลุ

ตัวบงชี้ หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) ประเมินตาม

เปาหมาย2552

x = ไมบรรลุ
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ตารางที ่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  (ป.1) (ต่อ) 
 

 
 
  

หมายเหตุ

2552

คณะวิชา กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

0.00 4.67 4.33 0.00 0.00

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและ

บรกิารดานขอมูลขาวสาร

ขอ 7 0.00 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกจิกรรมนิสิต ขอ 6 0.00 5.00 4.00 ไมพบขอ 6

3.3 ระบบการใหคําปรกึษาวชิาการระดบั

ปรญิญาตรี

ขอ 5 0.00 4.00 4.00 ไมพบขอ 5

1.67 4.67 4.67 0.00 0.00

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรอื

งานสรางสรรค

ขอ 7 0.00 4.00 4.00 ไมพบขอ 7

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรค

ขอ 6 0.00 5.00 5.00

13,530,440 211,413.13 16,333,900 13,938,100

64.00 71.00 70.50

0.00 5.00 5.00 0.00 0.00

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก

สังคม

ขอ 5 0.00 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเกดิ

ประโยชนตอสังคม

ขอ 5 0.00 5.00 5.00

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก

ที่ระบุใน SAR)คณะ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

/ = บรรลุ

x = ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 2 ตัวบงชี้

0 5 5

5.00 5.00 5.00

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) ประเมินตาม

เปาหมาย2552 2553 2553 2554 2553

ตัวบงชี้ หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ป

0 5 5

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวจิัยประจํา

สดัสวน

230,054.93 197,703.55

180,000

องคประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบงชี้

0 6 6

0 6 6

0 6 5
0 4 4

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต

0 7 7
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ตารางที ่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  (ป.1) (ต่อ) 
 

 
 

หมายเหตุ

2552

คณะวิชา กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

0.00 5.00 5.00 0.00 0.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศลิปะและ

วฒันธรรม

ขอ 6 0.00 5.00 5.00 ไมพบขอ 4 5 6  ไมพบการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน

0.00 4.75 4.50 0.00 0.00

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผูบรหิารทกุระดบัของคณะ

ขอ 8 0.00 4.00 3.00 ตัดขอ 1 และ 7  ขอ1 ไมมีการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการและ กําหนด

เกณฑการปฏิบัติไวลวงหนา

7.2 การพัฒนาสถาบนัสูสถาบนัเรยีนรู ขอ 5 0.00 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ

ตดัสินใจ

ขอ 5 0.00 5.00 5.00

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 0.00 5.00 5.00

0.00 5.00 5.00 0.00 0.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 0.00 5.00 5.00

0.00 4.00 4.00 0.00 0.00

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน

ขอ 9 0.00 4.00 4.00 ไมพบขอ 5  วามีการนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

ไมพบขอ  9 ไมพบ แนวปฏิบัติที่ดี

(เชน เหตุผลของการประเมนิที่ตางจาก

ที่ระบุใน SAR)

x = ไมบรรลุ

/ = บรรลุ

คณะ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

2552 2553 2553 2554 2553

เปาหมาย (ป ผลการประเมนิ (คะแนนเต็ม 5) ประเมนิตาม

เปาหมาย

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

0 7 7

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

0 8 7

0 5 5

0 6 6

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ
0 6 5

0 5 5

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบงชี้

0 6 5

ตัวบงชี้ หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน)
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานที่ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ แผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ที่กําหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงาน
กําหนด จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ ดี  
 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
มีการพัฒนาการจากผลการประเมินปีที่ผ่านมาอย่างเด่นชัด และเชิงรุก 

จุดที่ควรพฒันา 
เพิ่มการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยทุธ์ใหใ้กล้ชิดขึ้น ชัดเจน และเป็น

ระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็น 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
2. ในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สูงดว่าเกณฑ์ที่กําหนด  

โดยอาจเพิ่มความถี่เป็นทุกไตรมาส จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การกําหนดปัจจัย
นําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้และบริการการศึกษา การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.53  อยู่ในระดับ   ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. มีจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เนน้การวิจัยน้อยต่อจํานวนนิสิตทุกระดับการศึกษาน้อยกว่า

เกณฑ์สําหรับมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง ทีกํ่าหนดไว้ 
2.   บางภาควิชามีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตําแหนง่วิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.   แผนพัฒนาบุคลากรไม่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดควรพัฒนาและไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด  รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน 

ข้อเสนอแนะ 
  1.   ควรหาแนวทางปรับปรุงสัดส่วนนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อนิสิตทั้งหมดให้เพิ่มขึ้น 

2.   ควรพิจารณาแนวทางสนับสนุนภาควิชาที่มีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการตํ่า      
กว่าเกณฑ์มาตรฐานให้สามารถเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการได้มากขึ้นภายใน 5 ปี อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่อง การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
  3.   ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประเด็นที่ควรพัฒนาโดยกําหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด ให้ชัดเจน 
และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาตามแผน 

4. ควรมีการจัดทํา มคอ.3-5 ให้ครบทุกรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรมที่
หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่
จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ 2) การจัด
กิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการโดยองค์กรนิสิตซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.50  
อยู่ในระดับ  ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
  คณะฯ มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตที่สมบูรณ์ครบถ้วน  
 

จุดที่ควรพฒันา 
 จัดให้มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงระบบกลไก หรอืแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิต 

ข้อเสนอแนะ 
ในการนําประเมินผลไปปรับปรุงนั้น ควรมีการวิเคราะห์ว่ามีการบรรลุผลคุณลักษณะของนิสิตที่พึง

ประสงค์มากน้อยเพียงไร เพื่อทําการกําหนดแผนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการด้านการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ มีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) หน่วยงานต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมี
การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดย
บูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน และ 3) ผลงานวิจัยมี
คุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.67  อยู่ระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.67   อยู่ในระดับ  ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
   
  จุดแข็ง 
 มีเงินสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่สูง 

ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างบรรยากาศงานวิจัย จัดกลุ่มทีมวิจัย เพื่อให้นักวิจัยอาวุโสแนะนํานักวิจัยใหม่ นักวิจัยใหม่ยังไม ่

ค่อยมีความเชื่อมโยง (Connection) 
2. มีหน่วยงานเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดงานวิจัยไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมโยง 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่หน่วยงานมีความเช่ียวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง นอกจากนี้เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00  อยู่ระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
มีการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ชุมชน สังคมอย่างกว้างขวาง และมีการบูรณาการขององค์

ความรู้และเป็นประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
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  ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตาม
ปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 5.00  อยู่ในระดับ  ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตให้มาก

ขึ้น และให้เห็นเด่นชัด 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.75 อยู่ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.50  อยู่ในระดับ ดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอาจทําเป็นระยะ เพื่อบางอย่างใช้ 
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เวลานานในการปรับปรุง และโครงการปรับปรุงแบ่งเป็นเฟส  ดังนั้นถ้ารอจนครบโครงการทั้งหมดแล้วค่อย
ประเมินจะล่าช้าไป จึงควรทําการประเมินเมื่อจบแต่ละเฟส 

2. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ควรให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของนิสิตบุคลากร และการเสื่อม 
เสียช่ือเสียง รวมถึงเรื่องเพลิงไหม้ด้วย แม้ว่าเหตุการณ์ยังไม่เคยเกิดขึ้นก็ตาม แต่ต้องป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องที่เคยเกิดในหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วของที่อ่ืน  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ทาง
การเงิน ซึ่งแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานท่ีเน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้
เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจด้านการเงิน ในกรณีที่ระบบบัญชี 3 มิติ ใช้ 

งานไม่ได้ 
2. ควรจัดทําแผนการจัดหาแหลง่เงินทุนต่าง ๆ เพื่อผลักดันการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของคณะ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดย
ต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00  อยู่ระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00  อยู่ในระดับ ดี 
   
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต ควร
เพิ่มเติมกลุ่มผูร้ับบริการด้านวิจัย ผู้รับบริการด้านวิชาการ ฯลฯ  ทั้งนี้ อาจเข้ามาร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็น
กรรมการ หรือร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมนิในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.58  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่  4  สรุปผลการประเมินระบบคณุภาพมาตรฐานอุดมศึกษา (ป. 3) 
 

หน่วยงาน กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.

มาตรฐานที่ 1 ดา้นคุณภาพ
บัณฑิต

- - - - - - - - 5.00 3.29 5.00 3.79 5.00 5.00 3.29 5.00 5.00 3.79 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี

มาตรฐานที่ 2 ดา้นการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา

3.93 4.57 4.71 4.75 5.00 4.47 4.50 5.00 - 3.71 - 3.76 4.56 4.59 3.87 4.36 4.38 3.91 ดีมาก ดีมาก - ดี ดี -

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา

- - 4.71 4.71 - 4.29 4.29 - - 0.00 - 0.00 4.71 4.71 0.00 4.29 4.29 0.00 ดีมาก ดีมาก - ดี ดี -

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธ
กิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา

3.93 4.57 4.70 4.78 5.00 4.60 4.67 5.00 - 4.33 - 3.55 4.48 4.52 3.71 4.59 4.64 3.76 ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี

มาตรฐานที่ 3 ดา้นการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.86 - 4.87 5.00 5.00 4.86 5.00 5.00 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 3.93 4.57 4.74 4.78 5.00 4.53 4.56 5.00 5.00 3.84 5.00 4.01 4.61 4.64 3.92 4.55 4.58 4.07 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี

ผลการประเมิน ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี

กรรมการหน่วยงาน
กระบวนการ

หน่วยงาน กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2553
มาตรฐาน

กรรมการ
รวม

ผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ
ปัจจัยนําเข้า

หน่วยงาน
ผลผลิต
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์    
ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.38 อยู่ในเกณฑ์  ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในเกณฑ์ ดี  ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มี
มาตรฐานในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างดีย่ิง 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผล
การประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.58  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 



 24 
 

ตารางที่  5  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  (ป. 4) 
 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กําแพงแสน มีการบริหารจัดการในด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพดีเยี่ยม 
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในเกณฑ์  ดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการ

บริหารจัดการด้านกระบวนการภายในที่ดี   
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีระบบและ

กลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.57  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  แต่ สะท้อนให้เห็นว่า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีการบริหารด้านบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้แก่อาจารย์ประจําให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ดีมาก 

หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+ สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

- - 4.86 5.00 - 4.71 4.83 5.00 3.86 5.00 4.19 4.88 5.00 3.86 4.75 4.86 4.19 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.56 4.56 5.00 4.22 4.22 5.00 - 3.21 - 3.31 4.60 4.60 3.57 4.30 4.30 3.64 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก -
4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม

2.87 4.13 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.43 - 4.43 3.93 4.59 4.43 4.57 4.57 4.43 ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมุมมอง

3.93 3.92 4.74 4.78 5.00 4.53 4.56 5.00 5.00 3.84 5.00 4.01 4.61 4.64 3.92 4.55 4.58 4.07

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี

หน่วยงาน กรรมการ
กระบวนการมุมมองด้านการบริหาร

จัดการ หน่วยงาน กรรมการ
ปัจจัยนําเข้า ผลผลิต

หน่วยงาน กรรมการ

ความหมายผลประเมิน

กรรมการหน่วยงาน
รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่

เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.58  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่  6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 

 

 

หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ.

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา

3.58 4.42 4.70 4.70 - 4.40 4.40 - - 2.75 - 2.83 4.44 4.44 2.75 4.41 4.20 2.83 ดี ดี พอใช้ ดี ดี พอใช้

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก -
   2) ด้านวิชาการ 2.87 4.13 4.67 4.67 - 4.33 4.33 - - 3.15 - 3.09 3.95 3.95 3.15 4.25 3.73 3.09 ดี ดี พอใช้ ดี ดี พอใช้
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก -
   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.67 4.67 - 4.33 4.33 - - 2.62 - 2.74 4.67 4.67 2.62 4.33 4.33 2.74 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดี พอใช้
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.78 4.88 5.00 4.67 4.75 5.00 5.00 4.28 5.00 4.48 4.82 4.90 4.34 4.73 4.80 4.53 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.75 5.00 - 4.50 3.50 - 5.00 3.29 5.00 3.79 4.80 5.00 3.29 4.60 4.75 3.79 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - - 4.86 - 4.87 4.67 4.67 4.86 4.67 4.67 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

3.93 3.92 4.74 4.78 5.00 4.53 4.32 5.00 5.00 3.84 5.00 4.01 4.61 4.64 3.92 4.55 4.58 4.07

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดมีาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี

หน่วยงาน
รวม

กรรมการหน่วยงาน กรรมการหน่วยงาน กรรมการ
กระบวนการปัจจัยนําเข้ามาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ผลผลิต

หน่วยงาน กรรมการ

ความหมายผลประเมิน
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

4.20  มีคะแนนเฉลี่ย ดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.33 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน   มีอาคารการเรียนการสอน ปฏิบัติการ พ้ืนที่ใช้สอยที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวน จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ  และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง ความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 4.80 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.75  ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน มีการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างดีเยี่ยม  แต่ควรมีการพัฒนาด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
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ภาคผนวก 
 

  ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 1 
         ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

 
 
              ไปเปิด file  comman data    เลือกชีส  data  สั่ง พิมพ์  11 หน้า 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสมัภาษณ ์

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย ์
     พบว่า ยังมีความต้องการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. อยากให้มีการถ่ายทอกความรู้ การแนะนําจากอาจารย์ทางคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือในการทํา
วิจัยในชั้นเรียน 

2. อยากให้มีการประสานเรื่องการจัดตารางสอน ตารางสอน 
3. ควรมีการปรับปรุง Course Syllabus ให้เป็นแนวเดียวกันที่ทันสมัย 
4. บางภาควิชาฯ ยังมีภาระงานด้านการสอนที่หนักอยู่ทําให้ไม่สามารถทําวิจัยได้  

 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มนสิิต 
1. การยืมหนังสือในช่วงปิดเทอม 
2. หนังสือในห้องสมุดอ้างอิงภาษาอังกฤษมีจํานวนไม่ได้สัดส่วนกับจํานวนนิสิต  
3.  จ่ายค่าเทอมนาน (ผ่านธนาคาร) กว่าจะได้ใบเสร็จต้องการใบเสร็จไปใช้สทิธ์ิเบิก 
4. รถจักรยานยนต์หายบ่อย 
5. ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ 
6. นิสิตภาควิชาคอมพิวเตอร์ต้องการพื้นที่ให้นิสิตได้ทํางาน พบปะกัน 
7. ยังเผยแพร่เรื่องประกันคุณภาพให้นิสิตน้อยอยู่ เคยได้ยินตอนช่วงปฐมนิเทศ 

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บณัฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต  :  ลักษณะกิจการ ฝังกลบขยะ (Land fill) 

- ได้มาจากผู้ใช้บัณฑิตที่จบวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 คน แต่พบว่า อยู่ได้นานสุดือ 1 ปี กว่า หา 
นิสิตที่จบมาทาํงานด้านนี้มีน้อย (ความรู้ที่นสิิตต้องมี  คือ    Soil   Land slide   การบริหารจัดการ             
จิตสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อมูลจากการเยี่ยมภาควิชา 

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถในการทําโปรแกรม น่าจะนาํศักยภาพมาช่วยในการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อ

การจัดการต่างๆ สําหรับผู้บรกิารต่อไป เช่น MIS หรือ DSS  
  วิศวกรรมโยธา 

 -  มีการจัดเอกสารที่เป็นระบบและมีแผนพฒันาต่อไป  
 -  แต่มีภาระงานสอนมาก ในเวลาปัจจุบัน เพราะมีวิชาบริการมากกว่าวิชาอื่นๆ 



 41 
 

 -  จํานวนนิสิตขึ้นอยู่กับ LAB ที่มีอยู ่
 -  กําลังมีอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษากลับมา คาดว่าจะดีขึ้น  

  วิศวกรรมชลประทาน 
 - มีผลงานซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม และบางนวัตกรรมเป็นการอนุรักษ์พลังงาน 
 - กําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่  
 



 42 
 

ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 

    

       
 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน พรอมผูบริหาร บุคลากร  รวมตอนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  พรอมกลาวรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่

ผานมา 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณกลุม ผูใชบัณฑิต     นิสิต  และบุคลากร 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

คณณะกรรมกการประเมิ
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มินเยี่ยมชม
 

  

   

 
 
 
ค
 

 
 

มหนวยงา

คณะกรรม
             

านภายใน

มการตรว
  และซัก

นคณะ 

จเอกสารป
กถาม 

 

 

ประกอบ
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คณะกรรมการประเมินรายงานผล
การประเมนิคุณภาพภายในและการ

เยี่ยมชม  
ระหวางวันที่   4-5 กรกฎาคม 54 
ใหแกผูบรหิารและบุคลากร  

ไดรับทราบ 
 
 
 

 


