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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากร และ
นิสิต จํานวน 19 คน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะ ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.96 3.75 3.75 3.75 3.00 4.52 4.27 4.11 4.11 4.52 4.27

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.49 4.49 5.00 5.00 4.49 4.74

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.96 3.96 4.25 4.25 3.96 4.19

องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.56 - 5.00 5.00 4.56 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.58 4.56 4.56 3.00 4.54 4.43 4.58 4.56 4.54 4.55
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการใน
สังคม 
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2. คณะมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิต ทั้งในด้านห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ตลอดจนมีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้
เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของ
คณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. คณะมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 
5. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในทุกด้านว่าเป็นไปตามแผน

อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ และ
ควรรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 
6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผน ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรประเมินตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์ประจําวิชาจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ตลอดจนมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ 6) 

3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชา และดําเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตให้ครบตาม
แผนงานประจําปีที่กําหนด รวมท้ังดําเนินการติดตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามแบบสํารวจให้เป็นไปตามหลักทาง
สถิติ  

4. คณะควรมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านทักษะภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการทํางานให้แก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

5. คณะควรเพิ่มการจัดการความรู้จากงานวิจัยโดยนักวิจัยอาวุโส ถ่ายทอดสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จาก
งานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

6. คณะควรบูรณาการการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตทั้งทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผู้อ่ืน 
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7. คณะควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนด 
8. คณะควรกําหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านการอบรมด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้ด้านประกันคุณภาพทุกช้ันปี 
9. คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์นําผลจากการประเมินคุณภาพ 

มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมาย
ให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ควรจัดระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความรัดกุม และเข้มงวดมากย่ิงขึ้น เพื่อลด

การสูญเสียของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต  

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะด้าน

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน พบว่า คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ คือ องค์กรนวัตกรรม สามารถส่งเสริม
และกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตรงตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทําให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถชี้นําสังคม
ทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับ
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
คณะมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ของ

คณะ คือ องคก์รนวัตกรรม  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปกีารศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 จํานวน 15 
ประเด็น พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินฯ ทุกประเด็น โดยมีโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 19 โครงการ/กิจกรรม สามารถ
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ดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว จํานวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างดําเนินการที่ยัง
ไม่สําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนด จํานวน 10 โครงการ ได้แก่ 

1. การจัดทําระบบเก็บข้อมูลตามแบบ มคอ. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการประชุมติดตามผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ ผลการดําเนินการเป็นไปตาม KPI ในแบบ มคอ.2 ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อย
ละ 80 

2. การประกวดโครงการบริการวิชาการดีเด่น เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นผลจากการบูรณาการงานวิจัยและงนบริการวิชาการ โดยให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ มีการจัดประกวดโครงการบริการวิชาการโดยมี
เกณฑ์เพิ่มเติม พิจารณาความมีส่วนร่วมของนิสิต ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

3. การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาของทุกหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อม
คณาจารย์และนิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ จํานวนหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาสัมมนา ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 80 

4. การประชุมปรึกษาหารือกับรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาที่
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นําให้แก่นิสิต และสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ บัณฑิตมีความเป็นผู้นําเพิ่มขึ้น ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

5. การปรับเพิ่มเพดานสนับสนุนงบประมาณในด้านงานวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ในการจัดทํา
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมข้อมูลการพยากรณ์ด้านความต้องการอัตรากําลังของ
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อวางแผนความต้องการด้านกําลังคน การพัฒนางานประจํา และการ
จ้างงาน รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าสู่กระบวนการทํางานได้อย่างเหมาะสม ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ คือ งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้
ร้อยละ 10  

6. การดําเนินการต่ออายุราชการกับผู้มีความสามารถและทดแทนตําแหน่งผู้เกษียณอายุด้วยบุคลากร
ใหม่ที่มีคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ จํานวนใบสมัครของผู้เข้าทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพของ สกอ. ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 80 

7. การประชุมหารือกับรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ มีจํานวน
โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 80 

8. การติดต้ังระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแจกแบบประเมินผลกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ เพื่อปรับรูปแบบการประเมินผล การจัดบริการการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
กิจกรรมการให้บริการให้ครบถ้วน และนําผลการประเมินมาใช้วางแผนการจัดบริการต่างๆ สําหรับปีต่อไป ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ คือ ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 คะแนน ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 10 

9. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ทุนวิจัยของคณะ เพื่อประเมินผลระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยให้ครอบคลุมขั้นตอนการประเมินผล การนําผลประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ 
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ได้ผลประเมินจากอาจารย์/นักวิจัยที่รับทุนคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 
90 

10. โครงการเกษียณอายุราชการประจําปี และโครงการแบ่งปันความรู้เพื่อนสู่เพื่อน เพื่อให้มีกิจกรรม
ถอดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งนับเป็น Tacit Knowledge จากผู้อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ อาจอยู่ในรูปของชุดความรู้ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ จํานวนวีดีโอที่ถูกเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่ง
ผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 10 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน 
(สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่  2 กรกฎาคม 2555 
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)  
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ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
 ในประเด็นหลักที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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. อาคารชชูาติ 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) 

• เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุม่ที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร  จํานวน  5 คน 

• เวลา 13.45 – 14.30 น.  กลุม่ที่ 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับ   จํานวน  5 คน 

• เวลา 14.30 – 15.15 น.  กลุม่ที่ 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน  5 คน  

• เวลา 15.15 – 16.00 น.  กลุม่ที่ 4 กลุ่มบุคลากรสนบัสนุน ข้าราชการ จํานวน  5 คน 
                                                    พนักงาน และลูกจ้าง 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง  เวลา 14.30 – 14.45 น. ในห้องประชุม  
 
วันอังคารที ่3 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู 

(ช้ัน 2) 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

• เวลา 09.00 – 10.00 น. เยี่ยมชมโครงการดาวเทียม SMMS ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9 (ช้ัน 9) 

• เวลา 10.00 – 11.00 น.  เยี่ยมชมภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ (อาคาร 15) 

• เวลา 11.00 – 11.15 น. เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ อาคารชูชาติ กําภู ช้ัน 1 
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เวลา 11.15 – 11.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง  ณ ห้องอาหาร สล. อาคาร ชูชาติ กําภู  ช้ัน 2 
• เวลา 11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมสํานักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) และ    

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 ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชชูาติ กําภู ช้ัน 2 
เวลา  14.45 –16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ต่อ)  และสรุปผลการประเมนิ 
 คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2) 
 
 
 

วันพุธที ่4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
                                   ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู (ช้ัน 2) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชชูาติ กําภู ช้ัน 2 
เวลา 10.45 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (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 สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

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

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน 
ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
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   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะทักท้วง ปรับแก้ไข จัดทํารูปเล่มส่ง
ให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรับทราบ และดําเนินการต่อไป 

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   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะ ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
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เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.96 3.75 3.75 3.75 3.00 4.52 4.27 4.11 4.11 4.52 4.27

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.49 4.49 5.00 5.00 4.49 4.74

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.96 3.96 4.25 4.25 3.96 4.19

องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. 
(24  

ตัวบ่งชี้) 

สกอ. 
(23  

ตัวบ่งชี้) 

สมศ.
(13  

ตัวบ่งชี้)

รวม
(36  

ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.56 - 5.00 5.00 4.56 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.58 4.56 4.56 3.00 4.54 4.43 4.58 4.56 4.54 4.55
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2  

4.87 4.55

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.88 4.56
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.56
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.58
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.84 4.61
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.75 4.54
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต        4.73 4.27

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 6 3 4.00 3.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ซ่ึงมีการประเมินหลักสูตรไม่ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
- ข้อ 5 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร ยังไม่ครบถ้วน 

- เกณฑ์เฉพาะข้อ 8 หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ี
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
1,318 คน จากจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  7,721 คน คิดเป็นร้อยละ  17.07  

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

69 215 70.96 216 71.29 5.00 5.00

303 303 

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมูลจํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ไม่ได้รวมลาทุกประเภทอีก 1 คน เมื่อรวมแล้วมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ท้ังหมด 216 คน 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 88.5 29.21 88.5 29.21 4.87 4.87

303 303 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 7 ไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ มีเฉพาะการ
ปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 4 5.00 3.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ทุก

ภาคการศึกษา 
- ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ตามผลการ

ประเมินรายวิชา 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 3 5.00 3.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ

ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
- ข้อ 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกวดเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติ 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 658 85.79 658 85.79 4.29 4.29

767 767 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 985 985 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน 1,048 1,048 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้
งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 658 658 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 135 135 

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อน
เข้าศึกษา 

คน 15 15 

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน 3 3 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 109 109 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์
ทํางาน 

คน 65 65 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 18,724.40 18724.40 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

0 3.94 3.94 3.94 3.94

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 119.75 28.11 119.75 28.11 5.00 5.00

426 426 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด 

คน 426 426 

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 217 54.25 217 54.25 

 มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 70 35.00 70 35.00 

 มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 30 22.50 30 22.50 

 มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิทีได้รับการยอมรับ
ในสาขา หรือในระดับสากล 
เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 8 8.00 8 8.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 
ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 9.50 95.00 9.50 95.00 5.00 5.00

10 10 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 10 10 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 6 1.50 6 1.50 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 1 0.50 

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 2 1.50 2 1.50 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1, 2, 3 หรือ 4 (Q1, 
Q2, Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 6 6.00 6 6.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

14 
(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 1,587 5.24 1,587 5.24 4.36 4.36

303 303 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 12 0.00 12 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 31 62.00 31 62.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 82 410.00 82 410.00

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน 1 1.00 1 1.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน 19.5 58.50 19.5 58.50 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 69 414.00 69 414.00

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน 0.0 0.00 0 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน 23.5 117.50 23.5 117.50

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน 63 504.00 63 504.00

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2 20.00 2 20.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย        5.00 4.74
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา

สัดส่วน 200000 538,687,121 1,857,541.80 538,687,121 1,857,541.80 5.00 5.00

290 290 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
และนักวิจัยประจํา 

5 
(สมศ.)

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 152.25 49.0 159.00 51.1 5.00 5.00

311 311 

  จํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมด 

คน 303 303 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 8 8 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 169 42.25 169 42.25 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 4 2.00 4 2.00 

 มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 0 0 

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1, 2, 3 หรือ 4 (Q1, 
Q2, Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์  

ผลงาน 3 3.00 4 4.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 105 105.00 109 109.00

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 4 1.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 1 0.75 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

หมายเหตุ : มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
 ในควอไทล์ท่ี 1, 2, 3, 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
ISI และ Scopus เพิ่มเป็นจํานวน 109 เรื่อง  และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 4 เรื่อง และงานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน จํานวน 1 เรื่อง 

6 
(สมศ.)

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 68 21.86 43 13.83 5.00 3.46

311 311 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง 8 4 

  การใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   17 21 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เรื่อง 24 8 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของ
งานสร้างสรรค ์

เรื่อง 19 10 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
หมายเหตุ : มีจํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์แก้ไข ได้แก่ เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง เชิงนโยบาย 21 เรื่อง เเชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง และ
ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 10 เรื่อง 

7 
(สมศ.)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 0 35.25 11.33 36.00 11.58 5.00 5.00

311 311 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เรื่อง 37 9.25 37 9.25 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 36 18.00 36 18.00 

  ตําราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 4 3.00 5 3.75 

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่
มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 5 5.00 5 5.00 

หมายเหตุ : มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด จํานวน 5 เรื่อง  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   5.00 5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.)

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ร้อยละ 0 65 46.43 70 50.00 5.00 5.00

140 140 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
และ/หรือการวิจัย 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เรื่อง 40 40 
    

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 22 25     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เรื่อง 3 5 
    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง 140 140 
    

หมายเหตุ : มีผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ใช้การพัฒนากรรวิจัย 25 เรื่อง และใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 5 เรื่อง 

9 
(สมศ.)

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 4.67

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เนื่องจาก
มีการกําหนดเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคณะ เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนวัตกรรม แต่การสร้างมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้กําหนดโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

10 
(สมศ.)

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 เนื่องจากไม่พบเอกสารหลักฐานที่ได้รับรางวัล/การยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในรอบปีการศึกษา 2554 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    4.79 4.19
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 2 5.00 2.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไม่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นที่กําหนดใน

ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
- ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมา

พัฒนาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ข้อ 5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.)

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.9 3.96 3.96 3.96 3.96

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   5.00 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.98 4.78

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

15 
(สมศ.)

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 0 4.95 4.56 4.95 4.56

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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- คณะมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
พิจารณาร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  
 จุดที่ควรพฒันา 

- กระบวนการติดตาม กํากับและควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ และควร
รายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผน ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 

2. คณะมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

3. คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรประเมินตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

2. ควรมีการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารฯ 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ตลอดจนมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (มคอ.
5 และ 6)  

4. ควรส่งเสริมให้มีรายวิชาที่ทําการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น 
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5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชา  

6. แบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ยังมีจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างน้อยกว่าหลักทางสถิติ ควรดําเนินการติดตามแบบสํารวจให้เป็นไปตามหลักทางสถิติ อย่างน้อยร้อยละ 20 
ซึ่งจะส่งให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

7. ควรดําเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตให้ครบตามแผนงานประจําปีที่
กําหนด ตลอดจนประเมินโครงการหรือกิจกรรมฯ ให้สําเร็จเป็นไปตามตัวช้ีวัดและเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 5.00 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิตครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และมุ่งเน้น
ให้นิสิตมีทกัษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจรยิธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุที่สามารถประสานงานและเข้าถึงนิสิต ตลอดจนศิษย์เก่า 

รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างนิสิตและศิษย์เกา่ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรประชาสัมพันธ์ความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตและ
บุคลากรของคณะทราบ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. คณะควรมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านทักษะภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการทํางานให้แก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  

3. คณะควรปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินกิจกรรมของนิสิต และการดํารงชีวิตของนิสิตใน
การเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
ในสังคม จึงมีความสามารถในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกจํานวนมาก 

2. คณะให้ความสําคัญในการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต 
3. คณะมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์แก่สาธารณชน สามารถใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีความร่วมมือในการทําวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา ระหว่างภาควิชา 
คณะ หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 

2. คณะควรรวบรวมและจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดย
เน้นสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

3. คณะควรเพิ่มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งการจัดการความรู้จากนักวิจัยอาวุโส ถ่ายทอดสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัว ทําให้การบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากขึ้น 
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2. คณะควรเพิ่มโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นการ
พัฒนานิสิตทางวิชาการและทักษะในการทํางาน 

3. คณะควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการแก่สังคมต่างๆ สู่สาธารณชนให้มากขึ้น โดย
อาศัยรูปแบบสื่อที่หลากหลาย ทันสมัย และกว้างขวาง 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะให้ความสาํคัญต่อการจัดกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตมสี่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ และสามารถสรา้งสรรค์นวัตกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร ์ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรบูรณาการองค์ความรู้ของวิศวกรรมศาสตร์ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการพฒันานิสิตให้มากขึ้น พร้อมทัง้เผยแพร่นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ระหว่างภาควิชาต่างๆ คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า 

 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนด
ร่วมกันภายในคณะ 

2. คณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้จากการบริการวิชาการ มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ
รองรับแผนปฏิบัติการของคณะ   
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 จุดที่ควรพฒันา 
- การพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของคณะ อย่างน้อยครอบคลุม

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร

ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 
รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 

2. คณะควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดระดับความเสี่ยงเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า ได้ แล้วกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในคณะ และดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมี
การติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 

 องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะมีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน  และสามารถดําเนินงานได้ตามแผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.98 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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- คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ความเข้าใจและมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านการอบรมด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
2. คณะควรมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ 

และแผนพัฒนาคุณภาพ ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุก 
ตัวบ่งชี้  
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ได้คุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+
มก. คะแนนเฉลี่ย 4.58 ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.56 ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.54 และภาพรวม  
ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 3.00 4.56 4.25 3.00 3.00 4.56 4.25

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจดัการ
การอดุมศึกษา 

4.97 4.71 4.69 4.69 - 4.55 4.55 4.76 4.74 4.55 4.70

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบรหิารการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.96 3.96 4.86 4.86 3.96 4.75

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.97 4.60 4.56 4.56 - 4.65 4.67 4.70 4.68 4.65 4.68

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 3.50 3.50 3.50 - 4.49 4.49 3.50 3.50 4.49 4.09

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.58 4.56 4.56 3.00 4.54 4.43 4.58 4.56 4.54 4.55
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตาม
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.70 อยู่ในเกณฑดี์มาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 
ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้
ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียง
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทําให้มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
อย่างไรก็ตาม ควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 
รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน ได้คุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.58 ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนน
เฉลี่ย 4.56 ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.54 และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 มี
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม
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มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.71 4.67 4.67 3.00 4.70 4.46 4.50 4.43 4.70 4.56

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.38 4.32 4.70 4.70 4.38 4.61

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.93 3.50 3.50 3.50 - 4.46 4.46 4.22 4.22 4.46 4.34

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.58 4.56 4.56 3.00 4.54 4.43 4.58 4.56 4.54 4.55
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนานิสิต
อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้งทางด้านทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต
และศิษย์เก่า มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัว ทําให้การบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่
กําหนดร่วมกันภายในคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สู่องค์กรนวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพ และมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 
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- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ได้
คุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.58 ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.56 ตัวบ่งชี้ 
สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.54 และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.97 4.20 4.20 4.20 - 4.30 4.16 4.37 4.37 4.29 4.35

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.95 3.33 3.33 3.33 - 4.36 4.36 3.97 3.97 4.36 4.04
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- 4.50 4.50 4.50 - 4.26 3.96 4.50 4.50 4.26 4.42

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.58 4.45 4.82 4.80 4.61 4.70

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 3.00 4.56 4.25 4.60 4.50 4.56 4.53

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.49 4.74
   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทํานุ - 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.58 4.56 4.56 3.00 4.52 4.41 4.58 4.56 4.54 4.55
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 

4.35 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.42  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัย
และสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถหารายได้มาเสริมกับ
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.53 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สามารถดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มอาจารย์  จํานวน  5 คน 

1. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการให้ข้อมูลจากการ
สอบถามข้อมูลจากอาจารย์แต่ละท่าน การประชุมระดมสมองในระดับภาควิชา และมีการแจ้งให้ที่ประชุม
อาจารย์รับทราบ  

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เป็นผู้ดําเนินการ โดยมุ่งเน้นการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

3. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มีการดําเนินงาน เช่น 
- มีการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจารย์

ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ โดยให้ทุนสนับสนนุการศึกษาต่อสําหรับอาจารย์รุ่นใหม ่ 
- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง

การสอน 
4. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ซึ่งดําเนินงานได้เฉพาะบางโครงการที่สามารถ

สอดแทรกในการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงผลการดําเนินงานที่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่าง
แท้จริง 

5. มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการบริการวิชาการอย่างชัดเจน แต่สนับสนุนให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกไม่มากนัก เนื่องจากความรับผิดชอบของนิสิต
ยังมีน้อย อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการได้ 

6. การต่อยอดโครงการบริการวิชาการสู่งานวิจัย ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเงินทุน กําลังคน และศักยภาพของ
ทีมวิจัย จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยได้ 

7. การจัดการความรู้ของคนในองค์กร ขึ้นอยู่กับการยอมรับร่วมกัน จึงจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง
กันได้  โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่อาจารย์รุ่นใหม่ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารโครงการ  

8. ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในภาพรวม 
9. คณะมีการกระตุ้นให้อาจารย์เขียน มคอ. ผ่านที่ประชุมคณะ ซึ่งมีการเขียนโปรแกรมสนบัสนุน 
10. มีการประชุมผูป้กครองนักเรียน ทําใหผู้้ปกครองและนักเรียน รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
11. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านทาง Social Media  
12. มุมมองการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ ส่วนใหญ่เหน็ประโยชน์ในการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ 
13. มีการสนับสนุนให้นิสิตทํางานวิจัย โดยกําหนดให้นิสิตต้องเขียนโครงการ หลักการ จุดประสงค์ งบประมาณ 

เพื่อขออนุมัติ 
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14. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นน้อง เพื่อให้คําแนะนําในการดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีคู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายวีดิโอการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ  

 
 
 
กลุ่มนิสิต  จํานวน  5 คน 

1. นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมระดับคณะ/ภาควิชา  โดยมีโอกาสได้ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สนามบินอู่ตะเภา ทําให้สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

2. มีการจัดทําแบบประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ และประเมินการสอนของอาจารย์ แต่นิสิตไม่ได้รับทราบผล
การประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน จึงไม่สามารถประเมินได้ว่า อาจารย์ผู้สอนมีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ควรมีการช้ีแจงให้นิสิตรับทราบ 

3. นิสิตมีโอกาสได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใหค้ําแนะนําได้เป็นอย่างดี 
4. การเรียนหลักสูตรนานาชาติ อาจไม่คุ้มค่ามากนัก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

อาจทําให้การอธิบายไม่เข้าใจถึงเนื้อหาได้อย่างชัดเจน 
5. มีการสนับสนนุการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติน้ําท่วม 
6. ความพร้อมด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  

- LCD โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ห้องน้ําเพียงพอกับความต้องการ  
- ร้านอาหารไม่เพียงพอ  
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีปัญหาขัดข้องบ้าง 
- เครื่องมือรองรับการทําวิจัยสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท มีความเพียงพอ เนื่องจาก

อาจารย์มีทุนวิจัยสนับสนุน เพื่อรองรับการทํางานวิจัยสําหรับนิสิต แต่มีปัญหาเครื่องมือเก่า อุปกรณ์
ชํารุด และบางสาขายังขาดเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิตฝึกปฏิบัติได้จริง 

- มีการบริหารจัดการให้นิสิตแบ่งกลุ่มการทํางานวิจัย ทําให้มีเครื่องมือที่เพียงพอกับความต้องการในการ
ทําวิจัย  

7. มีการติดตามข้อมูลข่าวสารผา่นเว็บไซต์ของคณะ Facebook  
8. สโมสรนิสิต มีกระบวนการดําเนินงาน โดยการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรมต่างๆ จากรุ่นพี่ 

มีการแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายดําเนินการ และมีการประเมินผลโครงการกิจกรรม เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงานในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในปีถัดไป 
ซึ่งการจัดโครงการส่วนใหญ่ดําเนินงานตามที่รุ่นพี่จัด  

9. มีการสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับสโมสรนิสิต 
10. ได้รับความรู้จากบุคคลภายนอก เพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน การทํางาน และเตรียมความพร้อม

ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ พระ รุ่นพี่ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทภายนอก   
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11. คณะมีสถานที่ออกกําลังกายให้กับนิสิต ซึ่งนิสิตมีโอกาสได้ใช้ แต่บางครั้งไม่เพียงพอกับความต้องการ ขึ้นอยู่
กับความสนใจของนิสิต 

12. ความพร้อมของห้องสมุด มีปัญหาในบางสาขาไม่มีในฐานข้อมูล หนังสือเก่า และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
พ้ืนที่อ่านหนังสือน้อย นอกจากนี้ นิสิตบางส่วนยังไม่รู้จักห้องสมุดของคณะ และการใช้ประโยชน์ของห้อง
นิทรรศการของคณะ  

13. การบรหิารจดัการสําหรับภาคพิเศษ มีการดูแลนิสิต และสิง่อํานวยความสะดวกเป็นมาตรฐานเดยีวกับภาคปกติ   
14. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการในการฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากยังมี
เครื่องมือเก่า ล้าสมัย  

- ควรปรับปรุงสถานที่ สภาพห้องของตึกเก่า และจัดหาเก้าอ้ีใหม่ สําหรับบางภาควิชา 
- ควรมีโรงอาหาร และร้านอาหาร ที่เพียงพอกับจํานวนนิสิตของคณะ 
- ควรมีมาตรการในการกํากับดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โดยรอบของคณะ 
- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณ Wireless ของแต่ละภาควิชา เช่น ใต้ตึกภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 

กลุ่มศิษย์เก่า   จํานวน  3 คน 

1. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากคณะ ทั้งในการด้านให้ความรู้ และการฝกึอบรม เช่น 
- การสานสัมพันธ์ของศิษย์เก่า ประเพณี การรวมตัว เช่น สัมมนา การศึกษาดูงานสถานที่สําคัญ โดย

ดําเนินงานร่วมกันระหว่างสมาคมศิษย์เก่ากับคณะ 
- การฝึกอบรมหลังจบใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการสอบ กว. ซึ่งจะรับทราบข้อมูลในช่วงประมาณ 6 เดือน

แรกหลังจากสําเร็จการศึกษา 
- มีการสื่อสารกนัเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
- ควรนําเทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสามารถนําไปใช้

ปฏิบัติงานได้จริงมากขึ้น 
- ควรให้ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุม และ กว. 

ทั้งด้าน EIA ISO เพื่อสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
3. ความแตกต่างระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน คณะควรผลักดันนิสิตในเรื่อง 

- นิสิตปัจจุบันมีความกระตือรือร้น มีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรบรรจุเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันที่เป็นจริง เพื่อให้
นิสิตคุ้นเคยกับการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

- นิสิตปัจจุบันมีการรับรู้เร็ว มีสมาธิน้อยในการเรียนรู้ ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
4. ลักษณะโดดเด่นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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- มีลักษณะติดดิน สามารถอยู่ร่วมกับคนในองค์กรได้ดี เนื่องจากมีการผสมผสานการจัดกิจกรรมร่วมกันใน
หลายรูปแบบ เพื่ออยู่บนพื้นฐานเดียวกัน แต่ทักษะการนําเสนอไม่โดดเด่น 

- มีความรักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เคารพรุ่นพี่ 
- มีการปลูกฝังให้รุ่นน้อง รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน ทําให้เขา้กับผู้ใหญ่ได้ง่าย 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรมีระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับกับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 
- ควรเพิ่มสมรรถนะทางด้าน ทักษะภาษา ไอที (IT) เทคนคิในการสื่อสาร 

6. ศิษย์เก่าเห็นด้วยกับการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สร้างนวัตกรรม เนื่องจากมีผลงานของ
นิสิตที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน  1 คน 

1. คุณลักษณะหรอืเอกลักษณ์ของบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- สามารถปรับตัวเข้ากับทีมงานได้รวดเร็ว มทีัศนคติที่ดี  
- มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับต้น มีความรู้ความสามารถที่สามารถนําไปปฏิบัติงาน 
- สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามสายงาน 
- การอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้ใหญ่ มศีักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 

2. ปัญหาด้านนิสิต  
- ความอดทน ความรู้ลดลง เลือกมาก ควรเน้นกระบวนการพัฒนานิสิตและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตสนใจ

การเรียนรู้มากขึ้น  
- ความสนใจน้อย เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ มีความพยายามลดลง การปรับตัว การสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษ 

การพบปะการเจรจา บุคลิกภาพ และการนําเสนอ ไม่ค่อยดี แต่จะดีกับบัณฑิตที่ทํากิจกรรม 
3. อัตราการเข้าออกของบัณฑิตน้อยกว่าสถาบันการศึกษาอื่น  
4. เกณฑ์การคัดเลือกบัณฑิต ส่วนใหญ่พิจารณาด้านทัศนคติ ทักษะความรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

นอกจากนี้ มีเกณฑ์การวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
5. การมองอนาคตสําหรับบัณฑิต  

- มุ่งเน้นการพัฒนาตามสายงาน เพื่อการได้งานทําที่ดีขึ้น  
- ต้องการมีอาชีพเป็นของตนเอง  
- ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทํางาน  

6. การเข้าสู่อาเซียน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการรับ เนื่องจากเน้นด้านความรู้เป็นหลัก และสามารถฝึกทักษะภาษา
เพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าบัณฑิตมีศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงออกทักษะ
ภาษาต่างประเทศได้ย่ิงดี เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 
กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน   จํานวน  5 คน 
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1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- คณะมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร มีการประชุมบุคลากรอาจารย์ สายสนับสนุน

เป็นประจําทุกปี เพื่อชี้แจงให้บุคลากรรับทราบการดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ 
- คณะให้ความสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และมีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งใน

ด้านอาคารสถานที่ ทุนศึกษาต่อ 
- บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาฝึกอบรม และสามารถขอทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ 

ได้ เช่น ขอทุนพัฒนาเครื่องมือต่างๆ 
2. มีการสอนงานให้กับรุ่นน้อง เพื่อให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน การดูแลเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ควรเลือกรับคน

ที่รักองค์กร จะทําให้อยู่กับองค์กรได้นาน 
3. มีการจัดทําคู่มอืขอตําแหน่งที่ตรงกับสายงาน สามารถเรียนรู้และนําไปปฏิบัติงานได้จริงจากคู่มือ 
4. ประทับใจเพื่อนร่วมงาน สังคมสภาพแวดล้อมการทํางาน 
5. หัวหน้าภาควิชามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
6. การประกันคุณภาพมีความจําเป็นในการบริหารงาน ทําให้การทํางานเป็นระบบมากขึ้น  
7. มีการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกคณะ ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้ารับ

การฝึกอบรมค่อนข้างน้อย แต่สามารถขออนุญาตได้ 
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคณะ 

- การประชุมที่แบ่งกลุ่มระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เข้าใจ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- การจัดการห้องเรียนไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิต ควรมีการวางแผนการจัดการห้องเรียนของแต่ละภาควิชา
ให้เพียงพอกับจํานวนนิสิต และควรมีห้องเรียนเฉพาะของแต่ละภาควิชา 

- เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ชํารุด ล้าสมัย ควรจัดหางบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
ที่เพียงพอกับความต้องการ 

- สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ควรมีระบบการบริหารจัดการสถานที่จอดรถสาํหรับอาจารย์และนิสิต 
- ควรมีการบริหารจัดการโรงอาหาร ร้านค้าให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต และปรับค่าเช่าให้เหมาะสม 

เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อราคาค่าอาหารที่แพงเกินไป  
- ควรมีมาตรการในการดูแลรกัษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของคณะ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 
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