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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน     
5 คน บุคลากร จํานวน 7 คน นิสิต จํานวน 10 คน ผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน 5 คน และศิษย์เก่า จํานวน 3 คน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง     
9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 43 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.60 4.75 4.75 4.75 4.00 4.30 4.25 4.22 4.22 4.30 4.25

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.81 3.81 5.00 5.00 3.81 4.41

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.72 3.72 5.00 5.00 3.72 4.74

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.82 4.82 5.00 5.00 4.82 4.91

เฉลี่ยภาพรวม 3.95 4.95 4.94 4.95 4.00 4.32 4.30 4.74 4.73 4.32 4.59
ผลการประเมิน ดี ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ผู้บริหารคณะ ได้ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามพันธกิจต่าง ๆ เป็น
อย่างดี แนวทางการเสริมจุดแข็งที่สําคัญ คือการนําหลักการ PDCA มาเป็นกลไก ให้เกิดการปรับปรุง อย่าง
ต่อเนื่อง ในการปรับปรุงแต่ละเรื่อง (ควรทํามากกว่า 1 รอบ) และในการปรับปรุงให้คิดเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  
มีการให้ความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน โดยสายอาจารย์ เน้นการศึกษาต่อ การ
ประชุมวิชาการ การขอตําแหน่งทางวิชาการ ส่วนสายสนับสนุนเน้นการฝึกอบรม สัมมนา พบที่ได้พบว่า มีผลงาน
ตีพิมพ์ และงานวิจัย เกิดขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งล้วนเป็นผลที่เกิดจากสายอาจารย์ แต่ควรเพิ่มเติมในส่วนของ
สายสนับสนุน ยังกล่าวรวม ๆ อยู่ โดยแบ่งกลุ่มของสายสนับสนุน ออกมาอีกว่า เป็นสายสนับสนุนลักษณะวิชาการ 
หรือบริการ จะได้มีแผนพัฒนาสายสนับสนุน สําหรับแต่ละลักษณะ ก็จะเป็นการเสริมจุดแข็ง  
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ค้นพบในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพศึกษา กับการเผยแพร่นัน้ไม่ควรเป็นแค่การนําไปอยู่บนเว็บไซด์แต่
ควรเป็นการเผยแพร่ที่มีการพดูคุยกัน 2 ทางได้ เพื่อจะได้ลดการลองผิดลองถูก ของการดําเนินการของแต่ละ
คณะฯ  

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
1.  มีการนํา KM และโครงการสุนทรียสนทนา และโครงการนพลักษณ์  มาทําในช่วงเดียวกันอย่างจริงจัง 

ทําให้ได้ผลงานออกมาพร้อม ๆ กันหลายประการ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ ปรับปรุง วิธีการสื่อสารของตนเอง 
ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์อาวุโสกับอาจารย์ใหม่ 

2. คณะฯ มีการสนับสนุนเงินทุนงานวิจัยสําหรับคณาจารย์และนักวิจัย (20,000 บาท/ทุน) ทําให้อาจารย์
รุ่นใหม่มีแหล่งทุนในการทําวิจัย และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิจัย  ได้ครบให้สามารถปฏิบัติงานได้ครบ
ตามภาระงานที่มหาวิทยาลัย กําหนด อีกทั้งสามารถพัฒนา คุณภาพนิสิตที่ช่วยงานวิจัยและเกิดผลสัมฤทธ์ิการ
บริหารการเรียนการสอนวิชา โครงงานด้วย  

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. การผลิตบัณฑติ มีหลักสูตรหลากหลายและครบทุกระดับ สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคม 
2. การวิจัย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวนมาก และถา้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

คาดว่าจะมีประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 
3.  การบริการทางวิชาการ มีการให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและทันต่อ

ความต้องการของสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีการสนับสนุนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ คาดว่าจะมีประสิทธิผลดี
ย่ิงขึ้น 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 7 โครงการ มีการดําเนินงานทั้งหมด 8 กิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4-5 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.61 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.55 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

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 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2555 
 
วันจันทรท์ี่ 2 กรกฎาคม 2555 
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เวลา 09.30 - 10.00 น.   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมิน 
   ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 9 
เวลา 10.00 - 10.30 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผู้บริหารคณะฯ 
 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ แนะนําคณะกรรมการ พร้อมทั้งอธิบาย   

  วัตถุประสงค์ของการประเมิน ประจําปี 2555 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน นําเสนอขอ้มูล ดังนี้ 

  1. สรุปผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
  2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ   
     คณะกรรมการประเมินฯในรอบปีที่ผ่านมา 
  3. สรุปผลการประเมินตนเองตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ซักถามข้อมลูเพิ่มเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน  

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เวลา 10.00-11.00 น.  -  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 9 

- สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี 6 คน (คละภาควิชาและชั้นปี) 
- สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาโท 2 คน 
- สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาเอก 2 คน 
- สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า  3 คน 
- สัมภาษณ์ผู้ใชบั้ณฑิต  5 คน 

  เวลา 11.00 – 12.00 น. - สมัภาษณ์อาจารย์ไม่ใช่ผู้บรหิาร ของแต่ละภาควิชา    จํานวน  5 คน 
  เวลา 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  เวลา 13.00 – 14.00 น. - สัมภาษณ์บุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง    จํานวน  7 คน 
  เวลา 14.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน (ต่อ) 

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมเยี่ยมหน่วยงาน 
 - เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร     เวลา 09.00 – 09.30 น. 

 - เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน    เวลา 09.30 – 10.00 น. 

 - เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร    เวลา 10.00 – 10.30 น. 

 - เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา     เวลา 10.30 – 11.00 น. 
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 - เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    เวลา 11.00 – 11.30 น. 

 - เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เวลา 11.30 – 12.00 น. 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 9 

เวลา 13.00 – 15.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน  
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 9 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 
31 พฤษภาคม 2555 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   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.60 4.75 4.75 4.75 4.00 4.30 4.25 4.22 4.22 4.30 4.25

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.81 3.81 5.00 5.00 3.81 4.41

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.72 3.72 5.00 5.00 3.72 4.74

องค์ประกอบที่ 8  
ระบบและกลไกการ 
เงินและงบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.82 4.82 5.00 5.00 4.82 4.91

เฉลี่ยภาพรวม 3.95 4.95 4.94 4.95 4.00 4.32 4.30 4.74 4.73 4.32 4.59
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (43 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 12  

4.58 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.59 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.73 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

  4.74 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.43 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

4.32 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 4 4 4.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 3.87 3.87 3.87 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน ข้อ 5 5 5.00 ไม่ประเมิน
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ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.25 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 6 4.00 
2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 
1) 

60 34 42.24 3.52 

80.5   

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0.00 0.00 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

30 11 13.66 2.28 

80.5   
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0.7 232 88.21 4.41 
263  

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 307   
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ

(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 332   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 232   
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0   
  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 15   
  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 23   
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ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 16,390.87   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.84 3.87 3.87 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0.25 3.50 58.33 5.00 
6   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 6   
  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน 4.00 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน ผลงาน 2.00 1.50 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 

  
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 
4  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0.5 2.75 91.67 5.00 
3   
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ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 3   
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 1.00 0.25    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.50    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 2.00 2.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 
 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
 

ผลงาน 0.00 0.00    

  
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   
  

 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
 

ผลงาน 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 309 3.84 3.20 
80.50

 
  

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 39.50 79.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 17.00 85.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4.00 12.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 9.00 54.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 3.00 15.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 8.00 64.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00    

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.41 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 

ข้อ 6 6 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 180,000 16,668,380 204,520 5.00 

81.50   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0.2 31.88 39.1 5.00 

81.50   
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ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 80.50   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 1.00   

  
  

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 27.00 6.75   
    

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 6.00 3.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
 

ผลงาน 8.00 8.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 
 

ผลงาน 0.00 0.00   
    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 5.00 0.63 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 26.00 6.50   
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 
 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 1.00 1.00   
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ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  
6 

(สมศ.) 
งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 13.00 15.95 3.99 

81.50   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 9.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 4.00 4.91 2.45 

81.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.00   
  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0.3 14.00 280.00 5.00 
5.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 7   
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0   
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 2   
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 5   
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 0 5.00 5.00 



 15 
 

ตัวบ่งชี ้

 
หน่วย เป้าหมาย ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 5.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 4 5.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.74 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 3.72 3.72 3.72 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.91 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 5.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4.58 4.82 4.82 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
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เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 

 

 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ดีและมีกานําข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการในการทํา

ปรับปรุงแผน แต่ควรเสริมในเรื่องความละเอียดของการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้เกิดการทวนสอนได้ เมื่อ
เวลาผ่านไป เช่น มีการปรับลดโครงการ หรือเพิ่มเติมโครงการใหม่นั้น ควรต้องมีระบุช่ือโครงการให้ชัดเจน รวมทั้ง
แสดงเหตุผลประกอบ  
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการนําวงล้อ PDCA มาช่วยในการดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจนโครงการ ให้วงล้อ 

PDCA หมุนใหม่อีกรอบ เช่น เมื่อเราพบว่า จํานวนบัณฑิตที่รับเข้ามามีน้อย จึงเกิดโครงการเพื่อแก้ปัญหานี้  ช่ือ
โครงการ : โครงการประเมินศักยภาพเพื่อการปรับปรุงการรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พบว่ามีปัจจัย 2 ปัจจัย ที่มีผลต่อ
จํานวนบัณฑิตแล้วจบโครงการ ควรหมุนวงล้ออีกรอบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข มิฉะนั้น ปัญหานั้นจะยังไม่ได้รับการ
แก้ไข  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีหลักสูตรที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
2. นิสิตมีความภาคภูมิใจในคณะและหลักสตูร  

 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มลดลง ทางคณะจึงควรมีมาตรการในการผลักดันให้อาจารย์

เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อมาทดแทน  



 17 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะฯ มีการจดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะกับนิสิตครบทุกด้าน และให้นิสิตมีส่วนร่วมทุกช้ันปี  

 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน  3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะฯ มีความพร้อมในการทาํงานวิจัย มีบุคลากรและเครือ่งมืออุปกรณ์ที่ครบครัน  

 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน    
2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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1.  คณะฯ มีงานบริการทางวิชาการให้กับภาคเอกชน หลายโครงการ จนเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
สามารถสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้กับคณะได้อีกช่องทางหนึ่ง  

2.  คณะฯ ควรมีผู้รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ และจัดทาํแผนประชาสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ ตามโอกาสอันควร  
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

มีการบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ และควรขยายการบูรณาการในภาควิชาอื่นๆ ด้วย  
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4      
ตัวบ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1.  มคีวามแขง็แกร่งในภาวะผู้นํา ของคณะกรรมการ ประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ  
2.  มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ แต่ควรมีการนําความรู้จากภายนอก เข้ามาเติมในวงของสาย   

สนับสนุน และควรมีการสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเลือกหัวข้อนั้นมาทํา KM ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นํา KM นั้น 
ไปใช้ประโยชน์และมีความสนใจ  แนวปฏิบัติที่ดี พบว่า ก่อนที่จะมีการดําเนิน KM มีการเสริมสร้างความสามัคคีใน 
หมู่คณะ ของบุคลากรสายสนับสนุนในอนาคต  

3.  ควรมกีารสง่ข้อมูลระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ นอกจาก CHE QA 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
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หมายเลขเอกสารที่ใช้ผิดพลาดเล็กน้อยเช่น 7.1-7-1 ที่ถกูคือ 1.1-4-1  และ  7.1-7-2  ที่ถูกคือ 9.1-4-5 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน และพบว่ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิต  

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ แต่เมื่อทวนสวนพบว่า ขาดการบันทึกข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ ่จะ
ได้เป็น note แต่ขาดการนํามาจัดทําบันทึก เมื่อ note นั้นหายไป ก็จะไม่มีบันทึกใด ๆ เลย  
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1.  ปรับปรุงให้มีการบันทึกที่ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง  

2.  ควรมีการกําหนดให้ชัดเจนว่า เมื่อทํางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพแล้ว มีการนําขึ้น website 
ก่อนแล้วจึงนําไปเผยแพร่ ให้แก่หน่วยงานอื่นในที่นี้ไปเน้นการนําผลงานไปนําเสนอ conference ต่างประเทศ 
จนทําให้ลืมนําขึ้น website การนําขึ้น website จะสามารถทําให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้อีกช่องทาง
หนึ่ง เมื่อมีการกําหนดชัดเจน ก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีว่าทุกครั้งที่ทํางานวิจัยประกันคุณภาพเสร็จแล้วจะต้อง
ดําเนินการอย่างไรต่อไป  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย4.59 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.57 4.46 4.00 4.00 4.57 4.46

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

3.95 4.94 4.94 4.94 - 4.39 4.39 4.75 4.74 4.39 4.66

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.72 3.72 5.00 5.00 3.72 4.84

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

3.95 4.90 4.89 4.90 - 4.50 4.50 4.63 4.60 4.50 4.59

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.81 3.81 5.00 5.00 3.81 4.29

เฉลี่ยภาพรวม 3.95 4.95 4.94 4.95 4.00 4.32 4.30 4.74 4.73 4.32 4.59
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.66 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีมาตรฐานในด้านการการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.29  ได้คุณภาพระดับ ดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
มาตรฐานในการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.59 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 4.00 4.71 4.61 4.88 4.86 4.71 4.81

2. ด้านกระบวน 
การภายใน 

5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.39 4.39 4.90 4.90 4.39 4.75

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.90 5.00 5.00 5.00 - 3.66 3.66 3.95 3.95 3.66 3.80

เฉลี่ยภาพรวม 3.95 4.95 4.94 4.95 4.00 4.32 4.30 4.74 4.73 4.32 4.59
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.81 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการบริหารจัดการในด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพดีเยี่ยม 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการบริหารจัดการด้านกระบวนการภายในที่ดีเยี่ยม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.80  ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการบริหารด้านบุคลากรและส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่อาจารย์ประจําอย่างมีคุณภาพดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.60 4.90 4.90 4.90 - 3.91 3.91 4.60 4.60 3.91 4.47

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 2.90 4.67 4.67 4.67 - 3.20 3.20 3.96 3.96 3.20 3.83
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.27 4.27 5.00 5.00 4.27 4.82
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2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.43 4.39 4.91 4.90 4.42 4.66

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 4.00 4.57 4.46 4.80 4.75 4.57 4.70

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.81 3.81 5.00 5.00 3.81 4.41
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยภาพรวม 3.95 4.95 4.94 4.95 4.00 4.32 4.30 4.74 4.73 4.31 4.58
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.82  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีอาคารการเรียนการสอน ปฏิบัติการ มีพ้ืนที่ใช้สอย
ในการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตที่เพียงพอและเหมาะสม มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการที่สามารถ
ตอนสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.70 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน มีการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างดีเยี่ยม  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ปี 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (43 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 12  

4.58 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.59 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.73 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

  4.74 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.43 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

4.32 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 4 4 4.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 3.87 3.87 3.87 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 5 5.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.25 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 6 4.00 
2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 
1) 

60 34 42.24 3.52 

80.5
 

  

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0 0.00 0.00 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

30 11 13.66 2.28 

80.5
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ปี 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0 0 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 

ร้อยละ 0.7 232 88.21 4.41 
263   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 307   
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ

(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 332   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 232   
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0   
  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 15   
  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 23   
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี

ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 16,390.87   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.84 3.87 3.87 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0.25 3.50 58.33 5.00 
6   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 6   
  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ปี 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

หนึ่ง 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน 4.00 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน ผลงาน 2.00 1.50 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 
 

ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 

  
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 
 

ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน ผลงาน 0.00 0.00 
4  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0.5 2.75 91.67 5.00 
3   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 3   
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 1.00 0.25    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.50    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ปี 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 2.00 2.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 309 3.84 3.20 
80.50

 
  

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 39.50 79.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 17.00 85.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4.00 12.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 9.00 54.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 3.00 15.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 8.00 64.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ปี 
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ผลการ
ประเมิน 
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หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00    

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.41 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 

ข้อ 6 6 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 180,000 16,668,380.00 204,520.
00 

5.00 

81.50   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0.2 31.88 39.
1 

5.00 

81.50   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 80.50   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 1.00   

  
  

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 27.00 6.75   
    

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 6.00 3.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 8.00 8.00   
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สัดส่วน) 
ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   
    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 5.00 0.63 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 26.00 6.50   
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 1.00 1.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 13.00 15.95 3.99 

81.50   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 9.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 4.00 4.91 2.45 

81.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.00   
  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00   

  
  

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   
    

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 4.00 4.00 



 31 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ปี 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0.3 14.00 280.00 5.00 
5.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 7   
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0   
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 2   
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 5   
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 0 5.00 5.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 5.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 4 5.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.74 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 3.72 3.72 3.72 
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องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.91 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 5.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4.58 4.82 4.82 

 


