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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 

ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 

- 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า 

และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 20 คน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัว

บ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 

4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มี

คะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 

มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดี

มาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี สมศ. 

14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนนิการ   

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

2. การผลิต

บัณฑิต  

4.96 4.96 4.75 4.75 4.75 4.00 4.00 4.00 5.00 4.50 4.58 5.00 4.51 4.59 4.86 4.86 4.50 4.72 4.49 4.49 4.51 4.50 

3. กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต  

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

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.33 4.33 - 3.74 3.74 5.00 5.00 4.33 4.67 5.00 5.00 3.74 4.37 

5. การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 4.75 
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องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

6. การทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

7. การบริหารและ

จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.95 5.00 5.00 4.75 4.95 

8. การเงินและ

งบประมาณ 

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

9. ระบบและกลไก

การประกัน

คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 4.78 4.78 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 4.78 4.89 

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.97 4.95 4.94 4.95 4.74 4.72 4.74 5.00 4.66 4.68 5.00 4.45 4.49 4.95 4.95 4.66 4.84 4.79 4.78 4.45 4.66 

ระดับคุณภาพ ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ดี

มาก 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะ มีการกระจายความรบัผิดชอบและมอบอํานาจให้กับ

รองคณบดีทีเ่กี่ยวข้องงานด้านต่างๆ  

2. มี Research Forum ซ่ึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลีย่นเรียนรู้งานวิจัยระหว่าง

กัน 

3. คณาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพและมีชื่อเสียงเปน็ทีย่อมรบัของสังคม สามารถให้บริการ

วิชาการทีห่ลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

4. มีการสนับสนนุและส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมนอกหลกัสูตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและ

มหาวิทยาลัย 

5. มีรายได้จากแหล่งทนุภายนอกมาสนบัสนนุการบริหารจัดการภายในคณะ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบการกําจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 

2. การบริหารจดัการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยงัไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวนนิสิตและ

บุคลากรของคณะ 
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3. การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จําเปน็ต่อนิสิต ยังไม่ทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย 

4. การให้บริการนิสิตนอกเวลาราชการ ยังมีข้อจํากัด 

5. การจัดเตรียมข้อมูลหลักฐาน ยงัไม่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานจริง 

  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรนําเสนอมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการระบบการกําจัดของเสียในห้องปฏิบติัการที่

เป็นภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัยให้น่า

อยู่ มีบรรยากาศที่ดี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวม และเป็นการส่งเสริมการกําจัดของเสียได้อย่าง

ถกูวิธี 

2. การบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เหมาะสม เพียงพอต่อจํานวนนิสิตและบุคลากร

ของคณะ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ที่นั่งพัก เป็นต้น 

3. ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อนิสิต และตรงกลุ่มเป้าหมาย และ

เป็นปัจจุบัน 

4. ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้บริการนิสิตนอกเวลาราชการ 

5. ควรวางระบบในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ สร้างความเข้าใจและการ

ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นต่อการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย ที่บุคลากรทุก

ระดับ ทุกสายงานต้องร่วมกันดําเนินการ เพื่อประโยชน์และภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

6. ควรส่งเสริมการพัฒนานิสิตทั้งในด้านการปรับตัว คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตลอดจนภาษาที่ 3 ที่ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบมากขึ้น เช่น โครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกําหนดให้อาจารย์จัดทํารายละเอียดรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอน โดยกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน  

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัยและส่ิง

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ ที่มุ่งเน้น “องค์กรนวัตกรรม” โดยมีระบบ

และกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตเป็นที่ยอมรับและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มี

คณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

จากการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทําให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

และได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสามารถหารายได้มา

สนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่อง  
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นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ไม่มี  

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ

ทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 33 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 29 กิจกรรม อยู่ระหว่าง

ดําเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชา ซ่ึงมีผลสําเร็จการดําเนินงานร้อยละ 50 

2. การประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนําผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารฯ ซ่ึงมีผลสําเร็จการดําเนินงานร้อยละ 50 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.

3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ตลอดจนมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

(มคอ.5  และ 6) ซ่ึงมีผลสําเร็จการดําเนินงานร้อยละ 50 

4. การเพิ่มโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นการ

พัฒนานิสิตทางวิชาการและทักษะในการทํางาน ซ่ึงมีผลสําเร็จการดําเนินงานร้อยละ 50 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 

พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทั้งหมด 

36 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12, 15) มี

คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งช้ี มี

คะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการค้นหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทร์ที่  17 มิถุนายน 2556 

เวลา 08.30 - 09.15 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุม 0219  อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2)  

เวลา 09.15 - 09.30 น.   -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

    ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2)  

-  ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

และ แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2555 ในประเด็นหลักที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการดาํเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปีทีผ่่านมา   

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิทีด่ีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการ

ดําเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภ ู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 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 0219 อาคารชูชาติ กําภู 

(ช้ัน 2) 

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

• เวลา 13.45 – 14.30 น.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตทกุระดับ   จํานวน  5 คน 

• เวลา 14.30 – 15.15 น.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต จํานวน  5 คน  

• เวลา 15.15 – 16.00 น.  กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรสนับสนุน ข้าราชการ จํานวน  5 คน 

                                                    พนักงาน และลูกจ้าง 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง ในห้องสัมภาษณ์ 
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วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 0203   

อาคารชูชาติ กําภู  (ช้ัน 2) 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เยีย่มชมหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

• เวลา 09.00 – 09.45 น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเคมี (อาคาร 1) 

• เวลา 09.45 – 10.30 น.  เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ (อาคาร 15) 

เวลา 10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง  ณ ห้องอาหาร สล. อาคาร ชูชาติ กําภ ู ช้ัน 2 

เวลา 10.45 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน       

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภู ช้ัน 2    

เวลา  13.00 –14.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม   

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภ ูช้ัน 2 

เวลา  14.45 –16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม (ต่อ)   

                                สรุปผลการประเมินฯ  ณ ห้องประชมุ 0203 อาคารชูชาติ กําภ ู (ช้ัน 2) 

วันพุธที ่19 มิถุนายน 2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน (ต่อ)  

                                ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภ ู(ช้ัน 2) 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภ ูช้ัน 2 

เวลา 10.45 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคณุภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภ ู(ช้ัน 2) 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภู ช้ัน 2 

เวลา 13.00 – 14.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กําภ ู(ช้ัน 2) 

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรบัประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ กําภ ูช้ัน 2 

เวลา 14.45 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรปุผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 

และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม 0203 อาคาร 

ชูชาติ กําภ ู(ช้ัน 2) 
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วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน 

(ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

  1. การเตรียมและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์แนะนําผู้บริหาร และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการ

ประเมินรับทราบ  

   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

จํานวน 20 คน  

   เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

  ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  

  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรบัทราบ 

และร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานทกัท้วง ปรับแก้ไข 

จัดทํารปูเล่มส่งให้กบัหน่วยงาน และสํานกังานประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ี

กําหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ
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สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ

การพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคณุภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.84 4.65 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.84 4.66 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.78 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.79 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.64 4.39 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบง่ชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่12 4.66 4.45 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกดิ 

อัตลักษณ ์

ข้อ N/A 5 5 5 5.00 5.00 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 

อัตลักษณ ์

คะแนน N/A 3.90 4.01 4.02 4.01 4.02 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น

ที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ

สถาบัน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑติ 4.72 4.50 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 3 4.00 3.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 4 คณะกรรมการรับผดิชอบยังไม่สามารถควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา และการประเมินหลักสตูรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ยงัไม่สามารถควบคุมให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

-  ข้อ 5 คณะกรรมการรับผดิชอบยังไม่สามารถควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา และมกีารพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาํเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังไม่สามารถควบคุมให้การดาํเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก

หลักสูตร 

-  ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูใ่น

หลักสูตรต้องมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา แต่คณะได้ร้อยละ 20.53 โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท เฉพาะ

แผน ก จํานวน 1,287 คน และนิสติระดับปริญญาเอก จํานวน 274 คน รวม 1,561 คน จากจาํนวนนิสติทั้งหมดทุกระดบั 7,603 คน 
2.2 อาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เง่ือนไข 1)
71 71 220.5 73.13 220.5 73.13 5.00 5.00 

301.5 301.5 

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 

(เง่ือนไข 1)
27 27 88.5 29.35 88.5 29.35 4.89 4.89 

301.5 301.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 

ข้อ 7 7 7 5 5.00 3.00 

หมายเหต ุ: มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ขอ้ ได้แก่  

-  ข้อ 2 ยงัมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามก่อนเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา ไม่ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

-  ข้อ 6 ม ี2 รายวิชาที่มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ต่ํากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 80 757 82.64 757 82.64 4.13 4.13 

916 916 

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน   1183 1183   

 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา

ราชการ) 

คน   1,222 1,222   

 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา

และประกอบอาชพีอิสระ 

คน   757 757   

 จํานวนบัณฑิตที่ศกึษาต่อ คน   153 153   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้า

ศึกษา 

คน   39 39   

 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์

ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   4 4   

 จํานวนบัณฑิตที่ไมไ่ด้งานทํา คน   159 159   

 จํานวนบัณฑิตที่ไมป่ระสงคท์ํางาน คน   71 71   

 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   19,274.29 19,274.29   

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตร ีโท 

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจ้าง 

3.90 3.90 3.90 3.98 3.90 3.98 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ร้อยละ 28 30 140.75 33.27 139.75 33.04 5.00 5.00 

423 423 

 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโททั้งหมด 

คน   423 423   

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   302 75.50 307 76.75   

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

(proceeding) 

ผลงาน   55 27.50 52 26.00   

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาต ิ

ผลงาน   45 33.75 44 33.00   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาต ิ

ผลงาน   4 4.00 4 4.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซยีน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

หมายเหต ุ: รายงานข้อมูลผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในแต่ละระดับ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีความ

ซ้ําซ้อนของข้อมลูผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูส้ําเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ร้อยละ 80 80 23.50 146.88 23.50 146.88 5.00 5.00 

16 16 

 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   16 16   

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   25 6.25 25 6.25   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   2 1.00 2 1.00   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3 2.25 3 2.25   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   14 14.00 14 14.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซยีน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 5.2 5.2 1,608.50 5.33 1,608.50 5.33 4.45 4.45 

301.5 301.50 

 อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   8 0.00 8.0 0.00   

 อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   32 64.00 32.0 64.00   

 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   83 412.50 82.5 412.50   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   0 0.00 0.0 0.00   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   18.5 55.50 18.5 55.50   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   72 432.00 72.0 432.00   

 รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตร ี คน   0.0 0.00 0.0 0.00   

 รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน   22.5 112.50 22.5 112.50   

 รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน   64 512.00 64.0 512.00   

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   0 0.00 0.0 0.00   

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   0 0.00 0.0 0.00   

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   2 20.00 2.0 20.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการระดับ

ปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 4.67 4.37 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 200000 200000 422,314,636 1,424,332.67 452,853,562 1,529,910.68 5.00 5.00 

296.5 296.0 

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลจํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยภายใน เป็น 13,680,334 บาท และภายนอก 439,173,228 บาท รวมเป็น 452,853,562 บาท 

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดร้ับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 48 50 206.00 65.29 183.00 58.10 5.00 5.00 

315.5 315.0 

 จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด คน   301.50 301.50   

 จํานวนนักวิจัยทัง้หมด คน   14.00 13.50   



 14 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   326 81.50 280 70.00   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   7 3.50 7 3.50   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

   28 21.00 26 19.50   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

   100 100.00 90 90.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซยีน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ เนื่องจากมีการรายงานข้อมูลซ้ําซ้อนกัน 

6 

(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใชป้ระโยชน ์ ร้อยละ 21 17 52 16.48 41 13.02 4.12 3.25 

315.5 315.0 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   7 8   

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   10 4   

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   9 10   

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์

เรื่อง   26 19   

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลงานวจิัยที่นําไปใชป้ระโยชน์ เนื่องจากมีการรายงานข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกนั 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรอง

คุณภาพ 

ร้อยละ 0 0 24.50 7.77 18.75 5.95 3.88 2.98 

315.5 315.0 

 บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาต ิ

เรื่อง   41 10.25 34 8.50   

 บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาต ิ

เรื่อง   15 7.50 7 3.50   

 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน

ตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง   5 3.75 5 3.75   

 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ

หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง   3 3.00 3 3.00   

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลผลงานวิชาการทีไ่ด้รบัการรับรองคุณภาพ เนื่องจากมีการรายงานข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกัน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.75 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 5 การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู้บุ่คลากรภายใน

คณะและเผยแพรสู่่สาธารณชน 

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย 

ร้อยละ 39 40 145 94.16 98 63.64 5.00 5.00 

154 154 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   66 21   

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   20 30   

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 

เรื่อง   59 47   

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ทั้งหมด 

เรื่อง   154 154   

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ  ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน 

(เต็ม 5) 

2555 2556 วศ. กรรมการ วศ. กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม

ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ N/A 5 5 4 5.00 5.00 

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 5 ได้รบัการยกยอ่งระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม

ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

(เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ N/A 4 4 4 5.00 5.00 

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 5 ได้รบัการยกยอ่งระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 5 ได้รบัการยกยอ่งระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.95 4.95 

7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบ้รหิารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.90 4.50 4.75 4.75 4.75 4.75 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.98 4.89 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.95 4.78 4.95 4.78 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการวางแผน

ปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้านเป็นอย่างดี 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถ

ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยวางแผนว่าจะดําเนินการอะไรตั้งแต่ต้น 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 

ได้แก่ สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้

คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

อยู่ในระดับดีมาก 

2. มีการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 

3. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมนอกหลักสูตร ทําให้นิสิตมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ  

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  
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2. ควรสนับสนุนให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 

3. ควรส่งเสริมการพัฒนานิสิตทั้งในด้านการปรับตัว คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตลอดจนภาษาที่ 3 ที่ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4. ควรจัดรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบมากข้ึน เช่น โครงการสหกิจศึกษา ซ่ึง

เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การดําเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ยังดําเนินการไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 3 และ มคอ. 4)  

2. สัดส่วนจํานวนนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

  ข้อเสนอแนะ 

1. การดําเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรดําเนินการให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ให้ครอบคลุมทุกรายวิชา

และทุกหลักสูตร 

2. ควรเพิ่มจํานวนนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 

ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมนอกหลักสูตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและ

มหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าในหลากหลาย

รูปแบบ  
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ควรมีการสํารวจความต้องการของนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทางด้าน

วิชาการ และวิชาชีพ ได้ตรงกับความต้องการมากข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อนิสิต ยังไม่ทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย  

  ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อนิสิต และตรงกลุ่มเป้าหมาย และ

เป็นปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้

คุณภาพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการวิจัย เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง  จึงทําให้

ได้รับทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะ ได้จํานวนมาก 

2. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

การนําไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัย 

3. มี Research Forum ซ่ึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่าง

กัน  

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- สร้างบรรยากาศการวิจัยให้มีความร่วมมือระหว่างภาควิชาให้มากข้ึน  

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บางภาควิชามีจํานวนน้อย เมื่อเทียบ

กับจํานวนอาจารย์ทั้งหมดของคณะ 

2. ห้องปฏิบัติการวิจัยสําหรับอาจารย์และนักวิจัย มีค่อนข้างจํากัด และการจัดการของเสีย

อันตรายจากห้องปฏิบัติการ ยังไม่เป็นระบบ 

3. การบูรณาการงานวิจัยระหว่างภาควิชา หรือระดับคณะ ยังมีจํานวนน้อย 
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  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของห้องปฏิบัติการวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของอาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งวางระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการในระดับคณะ 

2. ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยระหว่างภาควิชาและระหว่างคณะให้มากขึ้น  

ข้อสังเกต 

- ข้อมูลผลงานตีพิมพ์และเงินงบประมาณวิจัย ไม่ตรงกับข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. คณาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถให้บริการ

วิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

2. มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัวสูง ทําให้สร้างรายได้และ

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

 จุดที่ควรพัฒนา 

- การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ยังไม่ชัดเจน  

  ข้อเสนอแนะ 

- ควรวางระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  

องค์ประกอบที่ 6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนิสิตและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการใช้

ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะ 

- หารูปแบบการประเมินผลและการนําผลของการดําเนินกิจกรรม เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 

5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก   
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะ มีการกระจายความรับผิดชอบและมอบอํานาจให้กับ

รองคณบดีที่เกี่ยวข้องงานด้านต่างๆ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 

3. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผู้ที่ไปอบรม

สัมมนา และผู้ที่ปฏิบัติการอยู่เป็นปกติ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1

ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- มีรายได้จากแหล่งต่างๆ มาก ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน รายได้จากการจัดการศึกษา การ

บริการวิชาการและการวิจัย  
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 จุดที่ควรพัฒนา 

- ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบภายในเรื่องการเบิกจ่ายเงินเพื่อกิจกรรมต่างๆ 

  ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อแสดงถึงแนวทางการหาเงินงบประมาณจากแหล่ง

ต่างๆ แผนการใช้เงิน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผล

การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.89 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ และมีการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะอย่าง

ชัดเจน คือ องค์กรนวัตกรรม เพื่อช้ีทิศทางให้บุคลากรของคณะได้ดําเนินการเพื่อมุ่งไปสู่เอกลักษณ์ที่

กําหนด 

 ข้อเสนอแนะ 

- สร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นต่อการประกันคุณภาพของ

คณะ/มหาวิทยาลัย ที่บุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานต้องร่วมกันดําเนินการ เพื่อประโยชน์และภาพลักษณ์

ของคณะและมหาวิทยาลัย  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว 

พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 

4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ   ผลผลติ รวม 

วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที ่1 

ด้านคุณภาพ

บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.51 4.61 5.00 4.53 4.62 5.00 5.00 4.51 4.61 5.00 5.00 4.53 4.62 

มาตรฐานที ่2 

ด้านการบริหาร

จัดการการ

อุดมศึกษา 

4.97 4.97 4.94 4.94 4.94 4.71 4.69 4.71 - 4.88 4.88 - 4.71 4.71 4.95 4.94 4.88 4.93 4.76 4.74 4.71 4.75 

  มาตรฐานที่ 2 ก 

ด้านธรรมาภิบาล

ของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.97 5.00 5.00 4.75 4.97 

 มาตรฐานที่ 2 ข 

ด้านพันธกิจของ

การบริหารการ

อุดมศึกษา  

4.97 4.97 4.90 4.89 4.90 4.50 4.44 4.50 - 4.90 4.87 - 4.70 4.70 4.92 4.91 4.90 4.91 4.64 4.61 4.70 4.66 

มาตรฐานที ่3 

ด้านการสร้าง

และพัฒนา

สังคม

ฐานความรู้และ

สังคมแห่งการ

เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.33 4.33 - 3.74 3.74 5.00 5.00 4.33 4.60 5.00 5.00 3.74 4.25 

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.97 4.95 4.94 4.95 4.74 4.72 4.74 5.00 4.66 4.68 5.00 4.45 4.49 4.95 4.95 4.66 4.84 4.79 4.78 4.45 4.66 

ระดับคุณภาพ ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ดี

มาก 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถ

สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้

คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มี

คุณภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจน และมีการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก  

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.75 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะ มีการ

กระจายความรับผิดชอบและมอบอํานาจให้กับรองคณบดีที่เกี่ยวข้องงานด้านต่างๆ ทําให้เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีศักยภาพสูงในการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธ

กิจทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ

วิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  

 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวม

มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ทําให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ นําไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน และได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งมีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผู้ที่ไปอบรมสัมมนา และผู้ที่ปฏิบัติการอยู่

เป็นปกติ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผล

การประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.66 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบรหิารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมอง

ด้านการ

บริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม

ศ. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต

และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.57 4.50 4.57 5.00 4.67 4.72 5.00 4.69 4.73 5.00 5.00 4.67 4.86 4.63 4.57 4.69 4.65 

2. ด้าน

กระบวนการ

ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.78 4.78 4.78 - 4.93 4.93 - 4.63 4.63 4.90 4.90 4.93 4.91 4.80 4.80 4.63 4.75 

3. ด้าน

การเงิน 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้าน

บุคลากร

และการ

เรียนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

4.95 4.95 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.36 4.36 - 3.92 3.92 4.97 4.97 4.36 4.67 4.97 4.97 3.92 4.45 

เฉลี่ย

ภาพรวม 

4.97 4.97 4.95 4.94 4.95 4.74 4.72 4.74 5.00 4.66 4.68 5.00 4.45 4.49 4.95 4.95 4.66 4.84 4.79 4.78 4.45 4.66 

ระดับ

คุณภาพ 

ดี

มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ด ี ดี

มาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ

สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

  - ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้

คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการพัฒนานิสิตทั้งทางด้านทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตและศิษย์เก่าอย่างรวดเร็ว 

ผ่านสื่อ social media ต่างๆ มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัว ทําให้การ

บริการวิชาการมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ และสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารงานในการพัฒนาคณะไปสู่

ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สู่

องค์กรนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ

บริการวิชาการ ให้มีคุณภาพ และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  
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- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพสูงในการหารายได้จากแหล่งต่างๆ มาก ทั้งจาก

งบประมาณแผ่นดิน รายได้จากการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.45 

ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เป็น

ที่ยอมรับในวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอกคณะ จํานวนมาก ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และเป็นที่ยอมรับ

ทางวิชาการในสังคม  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ

พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมิน

ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่  

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน

ศักยภาพและ

ความพร้อมใน

การจัดการศึกษา 

4.96 4.96 4.90 4.90 4.90 4.60 4.60 4.60 - 4.72 4.72 - 4.66 4.66 4.91 4.91 4.72 4.88 4.68 4.68 4.66 4.68 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 4.95 4.95 4.67 4.67 4.67 3.67 3.67 3.67 - 4.45 4.45 - 4.45 4.45 4.78 4.78 4.45 4.72 4.18 4.18 4.45 4.22 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ด้านการ

บริหารจัดการ 
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.76 4.76 5.00 5.00 4.85 4.96 5.00 5.00 4.76 4.94 

2. มาตรฐานด้าน

การดําเนินการ

ตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 5.00 4.64 4.67 5.00 4.39 4.45 5.00 5.00 4.64 4.82 4.91 4.90 4.39 4.65 

   1) ด้านการผลิต

บัณฑิต 
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.51 4.61 5.00 4.53 4.62 5.00 5.00 4.51 4.78 5.00 5.00 4.53 4.79 
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มาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ วศ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.33 4.33 - 3.74 3.74 5.00 5.00 4.33 4.67 5.00 5.00 3.74 4.37 

   3) ด้านการ

ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 4.75 

   4) ด้านการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.97 4.95 4.94 4.95 4.74 4.72 4.74 5.00 4.66 4.68 5.00 4.45 4.49 4.95 4.95 4.66 4.84 4.79 4.78 4.45 4.66 

ระดับคุณภาพ ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ดี

มาก 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน

ได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มี

คะแนนเฉลี่ย 5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการ

บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและมีความพร้อม

ในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง สามารถหารายได้มาสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจได้เป็นอย่างดี  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มี

คะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็น

ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับ 

สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนการ

จัดการศึกษาที่ดี ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด N/A N/A 

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเปา้หมาย N/A N/A 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 52 53 

4 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

5 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

6 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

7 - (สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10 10 

8 - (สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0 

9 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน 

12 12 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน ก 

23 23 

11 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

12 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 10 10 

14 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 0 0 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 0 

16 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

17 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 

18 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

19 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 

20 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

21 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

0 0 

23 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

24 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 



 30 

 

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

25 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

26 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 

27 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

28 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 52 52 

30 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

31 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

32 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

33 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

34 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

35 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

52 52 

37 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

38 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

39 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

40 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

41 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

42 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 52 52 

44 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

45 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

46 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

47 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

48 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

49 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตร

จากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 

52 52 

51 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

52 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

53 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

54 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

55 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

56 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

52 52 

58 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

59 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

60 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

61 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

62 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

63 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ

แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี) 

52 52 

65 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

66 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

67 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

68 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

69 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

70 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

71 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก 

ตัวบ่งชี้ 

52 52 

72 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

73 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

74 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

75 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

76 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

77 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ

หลักสูตร 

52 52 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

79 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

80 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 19 19 

81 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

82 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 

83 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

84 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก  10 10 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 7,311 7,312 

86 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 1 

87 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 5,088 5,089 

88 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 1 

89 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,949 1,949 

90 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 1,287 1,287 

91 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 662 662 

92 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

93 - (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  274 274 

94 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 301.5 301.6 

95 - จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 282.5 282.6 

96 - จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  19 20 

97 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท่า  

301.5 301.6 

98 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  

8 8 

99 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 

73 73 

100 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า  

220.5 220.6 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่าน

มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

71.29 71.30 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 122.5 122.6 

103 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

8 8 

104 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

32 32 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

105 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

82.5 82.6 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  90.5 90.6 

107 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

0 1 

108 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

18.5 18.6 

109 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

72 73 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 86.5 86.6 

111 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

0 1 

112 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

22.5 22.6 

113 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

64 64 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 2 2 

115 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

0 0 

116 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 

0 0 

117 - (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

2 2 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่าน

มา 

29.37 29.38 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 6,190.78 6,190.78 

120 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 

121 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3,943.85 3,943.85 

122 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

123 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท 2,246.93 2,246.93 

124 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

125 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 25,024 25,024 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

23,602 23,602 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรกัษาพยาบาล การจัดการหรือ

จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี

ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ย

ทุกหลักสูตร 

4.04 4.04 

133 - (สกอ.) ระดับอนุปริญญา     

134 - (สกอ.) ระดับปริญญาตรี     

135 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต     

136 - (สกอ.) ระดับปริญญาโท     

137 - (สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     

138 - (สกอ.) ระดับปริญญาเอก      

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  1,222 1,222 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  1,183 1,183 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

725 725 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 32 32 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา และ

ไม่ประสงค์ทํางาน 

39 110 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 

- - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 153 153 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3 3 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

19,274.29 19,274.29 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

1,222 1,048 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

423 428 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

16 10 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

211 211 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.90 3.90 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 88 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.15 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 3 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.26 

161 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.90 1,200.88 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

162 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 211 302 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.90 3.98 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ

บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

406 406 

165 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง  

302 307 

166 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

55 52 

167 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 

45 44 

168 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 4 4 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

0 0 

170 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

0 0 

171 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

0 0 

172 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 

173 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 

174 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

0 0 

175 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่

เป็นวงรอบประเมิน) 

423 423 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

44 44 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

177 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนัก

อ่ืนๆ) 

25 25 

178 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ

ปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํา

กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

2 2 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี

ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้อง

ไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

14 14 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 

182 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

0 0 

183 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

0 0 

184 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 

185 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 

186 - (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 

187 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่

เป็นวงรอบประเมิน) 

16 16 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

0 0 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

0 0 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง 4.20 4.20 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

73 73 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 48 48 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

8,414 8,414 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 12 12 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3,737 3,737 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 7 7 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 979 979 

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 6 6 

   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 692 692 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

269 269 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัย 

315.5 315.5 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบยีนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

4 4 

195 (สกอ.) จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 18,994,234 13,680,334 

196 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18,994,234 13,680,334 

197 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 

198 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 

403,320,402 439,173,228 

200 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 403,320,402 439,173,228 

201 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 

202 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 282.50 282.50 

204 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 282.50 282.50 

205 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 

206 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  - 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 13.50 13.50 

208 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13.50 13.50 

209 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

210 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  - 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 16 19 

212 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  16 19 

213 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   -  - 

214 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   -  - 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ่ - - 

216 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - - 

217 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    -  - 

218 - (สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  - 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่

นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

326 280 

220 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  326 280 

221 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

222 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้อง

ไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

7 7 

224 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 

225 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

226 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

28 26 

228 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 26 

229 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

230 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่า

น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

100 90 

232 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 90 

233 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

234 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวจิัยประจํา) 

- - 

236 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

237 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

238 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงาน

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

240 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

241 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

242 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

244 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

245 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

246 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

248 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

249 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

250 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

252 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

253 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

254 - (สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 42 30 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 10 11 

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 64 49 

258 - (สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรั้บการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 41 34 

259 - (สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรั้บการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 15 7 

260 - (สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  

5 5 

261 - (สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒติรวจอา่นตามเกณฑข์อตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน

จะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

3 3 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบัน

อนุมัติ 

154 154 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ

การเรียนการสอน 

66 21 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ

การวิจัย 

20 30 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

59 47 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 -

 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.92 4.03 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  4.75 4.75 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)  

4.75 4.75 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 288 288 

270 จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

233 233 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 

- - 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

นอกประเทศ 

- - 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ 

224 224 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศ  

- - 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี

ต่างประเทศ 

- - 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพระดับชาติ 

5 3 

   - ด้านการวิจัย 5 3 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 

   - ด้านอื่นๆ 0 0 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพระดับนานาชาติ 

3 3 

   - ด้านการวิจัย 3 3 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 

   - ด้านอื่นๆ 0 0 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 514,239,570.42 514,239,570.42 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 38,382,438 38,382,438 

286 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน 318,868,816.21 318,868,816.21 

   - ปีงบประมาณ - - 

   - ปีการศึกษา - - 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 53,556,085 53,556,085 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 1,368,300.91 1,368,300.91 

290 ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 2,759,743.92 2,759,743.92 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) - - 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - - 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 4.20 
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ลําดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (Cds Name) วศ. กรรมการ 

ยืนยัน 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

211 211 

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

3.95 3.95 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

69 88 

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

4.20 4.20 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 

2 3 

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.15 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ 

1,131.95 1,215.50 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 282 302 

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

(คะแนนเต็ม 5) 

4.01 4.02 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ

ดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 4.18 
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ภาคผนวกที่ 2 

ข้อมูลการสมัภาษณ ์

กลุ่มอาจารย์ จํานวน 5 คน 

1. การบริหารจดัการหลักสูตรในแต่ละภาควิชา  

- มีการประชุมร่วมกนัในการพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นระยะ เพื่อให้สอดรบักับการเปลี่ยนแปลง 

และรองรบัการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรอื่นๆ ด้วย 

- มีการกระตุ้นให้อาจารย์ดําเนินการจัดทํา มคอ. 3, 4, 5 และ 7  

- บางภาควิชามีการสมัมนาเพื่อทําความเข้าใจตามแบบฟอร์ม มคอ. 3, 4, 5, 7 และมีการติดตาม 

โดยอาจารย์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการติดตาม และเริม่มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการกรอก

ข้อมูล มคอ. ตามที่ต้องการ 

- มีกรรมการวิชาการของแต่ละภาควิชา ในการติดตามการกรอกข้อมูล มคอ. แต่มีปัญหาบ้างใน

กรณีมีอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยมาสอน ไม่สามารถติดตามให้ดําเนินการได้ 

- อาจารย์บางท่าน ไม่ได้ดําเนินการเอง แต่มีเจ้าหน้าทีใ่นการดําเนินการ เนื่องจากวิชาพื้นฐานส่วน

ใหญ่ไม่มีการปรบัเปล่ียนบ่อย  

- การกําหนดให้มีการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 รายวิชา แต่ข้ึนอยู่กับความพร้อมของอาจารย์ใน

การสอนภาษาอังกฤษ 

2. การใช้ระบบ M@X learn ไม่มีปัญหา นิสิตสามารถเข้าระบบได้สะดวกและรวดเรว็ นอกจากนี้ ยังมี

ระบบเทคโนโลยี Social Media ต่างๆ รองรับ เช่น facebook  fanpage  

3. โครงการวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต

เข้าร่วมโครงการ  โดยนิสิตต้องสอบผ่านวิชาภาษาองักฤษ และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป แต่ส่วนใหญ่มี

ปัญหาเรือ่งภาษาอังกฤษ ทําให้เปิดรับนิสิตได้จํานวนน้อย เมื่อจบแล้วออกไปทํางานตรงสายงาน

ค่อนข้างน้อย มีประมาณ 30% ที่ทํางานตรงสายงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสได้ไปแลกเปลีย่นเรียนรู้

หรือไปฝึกงานในต่างประเทศ ทําให้เปน็ที่รู้จกัและเปน็ทีต่้องการของตลาด  

4. การเปิดรบันิสิตเข้าศึกษา บางภาควิชาเปิดรบัโดยตรง ทําให้มีโอกาสรับเด็กทีม่ีคะแนนผลการเรียน

สูงข้ึน 

5. ภาระงานของอาจารย์  

- มีการแบ่งสัดส่วนภาระงานทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงอาจารย์ใหม่จะมีหลักเกณฑ์เข้มงวดมากข้ึน   

- ระบบการประเมินภาระงาน มีบางงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสาํคัญในการกาํหนดค่าน้ําหนัก

ภาระงานไว้ เช่น การสอนโครงการภาคพิเศษ ซ่ึงอาจารย์ต้องเตรียมภาระงานสอนเช่นเดียวกบัภาค

ปกติ 
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- อาจารย์มีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบภาระงานในด้านสอน งานวิจัย และ

งานบริการวิชาการ เช่น มีนิสิตระดับปริญญาโทเข้ามามีส่วนร่วมเปน็ผู้ช่วยนกัวิจยั ส่วนนิสิตระดับ

ปริญญาตรี พาไปศึกษาดงูาน และกําหนดให้เขียนรายงานส่ง 

6. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีจํานวนผลงานตีพิมพ์ระดบันานาชาติน้อย เนื่องจากกระบวนการในการส่งผล

งานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ดังนั้น เพือ่ให้นิสิตสําเรจ็การศึกษาเป็นไปตาม

แผน ส่วนใหญ่จึงตีพิมพ์ใน proceeding  และการตีพิมพ์ในแต่ละระดับ มีความยากง่ายในกระบวนการ

ต่างกนั ขึ้นอยูก่ับแต่ละสาขาวิชา  

7. มีนโยบายสนบัสนนุในการตีพิมพ์ผลงาน ทั้งในระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ทําให้บางภาควิชามี

ความสนใจในการทําผลงานวิจัย มากกว่างานบริการวิชาการ  

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคณุภาพการบริหารจัดการคณะให้ดีขึ้น 

- ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการไม่เพียงพอ จึงควรบริหารจัดการการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่

ละภาควิชาให้เหมาะสม และปรบัผังห้องเรียนให้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ 

- ควรจัดระบบดูแลและกําจดัของเสียในห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม  

- เนื่องจากทนุวิจัย SRU ไม่มีการจัดสรรทนุให้กับนักวิจยัแล้ว ควรมีการประสานงานให้มีการจัดสรร

ทุนวิจยัดังกล่าวให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยของอาจารย์  

- ระบบการจัดทําแผนการใช้เงิน ปัจจุบนัไม่สามารถปรบัเปล่ียนแผนได้ ทําให้ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการของแต่ละภาควิชา 

 

กลุ่มนิสิตทกุระดับ จํานวน  5 คน 

1. ความภูมิใจและสิ่งที่คาดหวังในการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  

- มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คําแนะนําทีดี่ แต่ควรเพิม่วิชาที่ทนัสมัย และตรงกบัความต้องการของ

ตลาดให้กับนิสิตเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมการเขียนแบบ Autocad  

- มีรายวิชาที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์การ

ทํางานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การให้นิสิตไปฝึกงาน ภายใต้โครงการสหกิจ ซ่ึง

เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้ถึงความต้องการของตนเองและความถนัดของตนเองและต้องหา

ความรู้เพิม่เติมในส่วนใดบ้าง ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และสามารถนําความรู้ที่ได้มาเปน็

ข้อมูลในการพัฒนาปรบัหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 

- ควรสนบัสนนุงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศึกษาดงูานให้กับนิสิต นอกเหนือจากการ

เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 

- นิสิตภาคพิเศษมีความรู้สึกถึงความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม เมื่อ

เปรียบเทียบกบันิสิตภาคปกติ เช่น การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่สามารถลงทะเบียน



 46 

 

เรียนได้ หรือมีความหลากหลายในรายวิชาที่เปน็ตัวเลือกสําหรับนิสิตมากขึ้น การประชาสัมพนัธ์ใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาและคณะ 

- เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการไม่พร้อมและไม่เพียงพอกับความต้องการของนิสิต เมื่อ

เปรียบเทียบกบัสถาบนัการศึกษาอืน่ ส่งผลกระทบกบัการฝึกทักษะ การฝกึปฏิบติั และการเรียนรู้

สําหรับนิสิต เช่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แต่อาจารย์ดูแลเอาใจใส่

เป็นอย่างดี มีการประสานงานหรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์มารองรับการจัดการเรียนการสอน

ให้กบันิสิต อย่างไรกต็าม ควรมีงบประมาณสนบัสนนุในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สําหรบั

ภาควิชามากขึ้น 

- การควบคุมดูแลระบบการเบิกเครือ่งมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ทาํให้เกิดการสญูหาย และขาด

เครื่องมืออุปกรณ์ใช้งาน 

- มีโอกาสได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีห้องพักเป็นสดัส่วน 

2. การจัดกิจกรรมรองรบัการพัฒนานิสิต 

- คณะมีการสนบัสนนุการจัดกิจกรรมในการพัฒนานิสิตดี แต่มีปัญหาในบางกิจกรรมซึ่งอาจารย์ไม่

เห็นด้วย เช่น กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง เสียงดัง  

- การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะน้อย เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเว็บไซต์ของ

คณะ และมหาวิทยาลัย ทําให้นิสิตไม่ได้รบัทราบข้อมูลข่าวสารการจดักิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น จอทีวี ผ่านรุน่พี-่รุ่นน้อง เสียงตามสาย ป้าย

ประชาสัมพนัธ์ หรือผ่านสือ่ social media ต่างๆ เช่น facebook fanpage  

- กลุ่มผู้นํานิสิตมีโอกาสได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการประกนัคณุภาพ  

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงคณุภาพให้กบันิสิต 

- โรงอาหารมีจาํนวนน้อย สําหรับรองรับกบัจํานวนนิสิตทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้บริการโรงอาหารของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  

- ช่วงเวลาใกล้สอบ ควรมีพนักงานรักษาความปลอดภยั โต๊ะเก้าอ้ีรองรับสําหรบันิสิตเพิ่มข้ึน และ

ห้องสมุดคณะ ควรมีหนงัสือต่างประเทศอยู่ที่คณะด้วย 

- การสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ในการจดักิจกรรมของนิสิต ซ่ึงควรมีการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการ

ฝึกการเรียนรู้นอกชั้นเรียนมากกว่านี้ เนือ่งจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรู้ทฤษฎี มากกว่า

การปฏิบตัิจริง ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ  

- หนังสือเรียนมีจํานวนไม่เพียงพอ 

- ที่จอดรถ โรงอาหาร ทีน่ั่งภายในคณะ ถ้านิสิตไม่มีกลุ่มก็ไม่สามารถนั่งได้ 

- ควรมีการควบคุมดูแลการสูบบุหรี่หรือปรับสถานที่ในการสูบบุหรี่ให้เหมาะสม 

4. สาเหตทีุ่เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน มีสิ่งที่น่า

ค้นหา ภมูิใจในศักยภาพ และชื่อเสียงของอาจารย์ 
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กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต จํานวน  5 คน 

1. สาเหตทีุ่ศิษย์เก่าเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสิ่งที่ความคาดหวัง 

- ต้องการเรียนทางสายวิศวกรรมศาสตร์ มีรุน่พี่ให้คําแนะนํา เรียนเหมือนครอบครวั  หรือได้รบั

โควตา เมื่อจบการศึกษาทาํงานประสบความสําเร็จ 

- มีความพึงพอใจทีไ่ด้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงได้ความอบอุ่นจาก

การศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วได้เรียนรู้ระบบงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ

สามารถนําวิชาความรู้ไปใช้ในการทํางานได้ตรงตามสายงานที่จบ 

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร 

- ควรปรบัปรงุหลักสูตรให้ทนัสมัย ควรเพิม่พื้นฐานรายวิชาที่สามารถฝึกปฏิบตัิให้นิสิตนําความรู้ไป

ใช้ในการปฏิบตัิงานได้จริง เช่น การฝึกทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเขียนแบบ autocad 

mobile application ต่างๆ 

- มีรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์น้อย และบางรายวิชาไม่ตรง ส่งผลกระทบกบัการนําไปใช้

ปฏิบัติงานได้จริง ซ่ึงส่วนใหญ่เรียนวิชาพ้ืนฐานในเบ้ืองต้น จึงต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ควรเสริม

ในเรื่องการฝึกปฏิบตัิงานจริงในแต่ละสาขาวิชาชีพเพิ่มข้ึน  

- การศึกษาดูงาน ควรให้นิสิตได้เห็นภาพจริง การมีส่วนร่วมกบัศิษย์เก่าช่วยได้มาก ถ้าบริษัทให้

ความสําคัญกบันิสิตฝึกงาน จะมีการมอบหมายงานให้ทํา และจัดพี่เล้ียงในการดูแลนิสิต ซ่ึงผลงาน

ที่ได้สามารถนําไปใช้ได้จริงในบริษทั และสามารถนํางานไปใช้อ้างอิงได้ 

3. คณะมีการจัดบริการเพิม่เติมให้กับศิษย์เก่า 

- มีระบบในการให้ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่า แต่การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ควร

ใช้เวลามาก 

- มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะ โดยมีการติดต่อกับคณะอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน 

1. สาเหตทีุ่รบันิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปทํางาน 

- ด้านความรู้ทางวิชาการค่อนข้างดี เป็นทีย่อมรบัของผู้บริหาร  

- สามารถปรบัตัวกบัส่ิงแวดล้อมได้ดี ไม่ว่างานจะมีลักษณะไหน มีความมุ่งมั่น ขวนขวาย ใฝ่รู้ และมี

มนษุยสัมพนัธ์ 

- ต้องการให้โอกาสสําหรบับณัฑิตใหม่ในการเรียนรู้ ถึงแม้จะมีผลการเรียนน้อย (เกรดเฉลี่ย 2.00 

ข้ึนไป) โดยจะพิจารณาบณัฑิตทีจ่บจากสถาบันเดียวกนัเปน็อันดบัต้น เน้นนิสิตทีม่ีส่วนร่วมในการ

ทํากิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ 

- ควรพัฒนาหลักสูตรให้นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมการออกแบบ 3 มิติได้  
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- เด็กรุ่นใหม่มีความคิดว่า ตนเองเก่ง รู้หมด จึงควรปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบ ความอ่อนน้อม

ถ่อมตน ทักษะทางด้านสังคม ความคิด จิตใจ  

- ควรเสริมให้นิสิตมีความโดดเด่น ในเรื่อง ความสามารถในการอธิบายความ การนําเสนอผลงาน 

ความคิดเชิงระบบมากขึ้น ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม การปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํางาน PQM 

ภาวะผู้นํา การพัฒนากระบวนการ ไคเซน เพื่อให้มองภาคธุรกิจดีขึ้น 

- ควรมีการพฒันาทักษะด้านภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษามาลายู  

ภาษาเขมร เพื่อสามารถทาํงานทั่วโลกได้  

- ควรมีการฝึกงานในสถานที่จริง หรือการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทําให้นิสิตได้เรียนรู้

วัฒนธรรมในที่ทํางาน มีผลงานชัดเจน และมีเงินเดือนให้ โดยนิสิตที่เข้าร่วมข้ึนอยู่กับความสมคัรใจ 

และมีการประเมินการทํางานของนิสิต ซ่ึงเกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยูก่ับข้อตกลงกบับริษทั ทั้งนี้ 

บางบริษทัมีการเปิดรับนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เมื่อสําเรจ็การศึกษานิสิต

สามารถทํางานทีบ่ริษัทได้เลย 

3. กระบวนการคัดเลือกนิสิตฝึกงาน เหมือนกบัพนกังาน โดยมีคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ มีผู้บริหาร

ที่ต้องดูแลนิสิตฝึกงาน ซ่ึงการฝึกงานแบบโครงการสหกิจ จะดีกว่าการบังคบัให้นิสิตไปฝึกงานเอง ทํา

ให้นิสิตได้เรียนรูท้ักษะต่างๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากทีเ่รียน 

 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ข้าราชการ  จํานวน 5 คน 

1. ความพึงพอใจในการบริหารงานของคณะ และสิ่งทีต่้องพัฒนา 

- มีการปรับปรงุหลังน้ําท่วม อาจมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์เก่า ต้องซ่อมบํารุง 

- มีความพึงพอใจในภาพรวมของสํานักงานเลขานุการ แต่การบริหารจัดการทั่วไป ผู้บริหารไม่เข้าใจ

บริบทการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ทําให้ไม่เห็นความสําคัญในการมีส่วนร่วมของ

บุคลากร เช่น การประชมุเป็นลักษณะการแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้สอบถามค่อนข้างน้อย  

การสัมมนาควรมีการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ถึงปญัหาร่วมกนัมากกว่าการแจ้งเพือ่ทราบ  

- มีการจัดทาํแผนพัฒนาตนเอง แต่บางภาควิชามีงบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอในการพัฒนา

บุคลากร ทําให้ไม่สามารถไปพัฒนาฝึกอบรมได้  

- มีการประชุมสัมมนาจัดทําแผน โดยบุคลากรมีส่วนร่วม มีการถ่ายทอด และจัดทําแผนปฏิบตัิงาน

ร่วมกนั แต่ไม่ได้รบัทราบผลการสัมมนาไปทําอะไร 

- มีความภมูิใจในการทํางานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทํางานแล้วมีความสุข แต่มีปัญหาบ้างในการ

บริหารจัดการของภาควิชา เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด 

- ภาควิชามีการสนบัสนนุการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ของบุคลากร มีการจัด KM ภายในร่วมกัน 

ทําให้ทุกคนมีความรู้ร่วมกนั 
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- ในภาพรวมมีความภาคภูมิใจ มีการสนบัสนุนจากคณะดี แต่สถานะนักวิจยั ไม่รู้จะอยู่ในสถานะใด 

เมื่อทํางานทําให้มีช่องว่างในการทํางาน เมื่อมีการสัมมนาอาจารย์ ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และเมื่อ

สัมมนาเจ้าหน้าที่กไ็ม่ได้เข้าร่วม บทบาทจะอยู่ในห้องปฏิบัติการ สิทธิ์ในการใช้งบประมาณในการ

พัฒนาอบรมไม่ชัดเจน ทําให้ต้องใช้สิทธิข์องอาจารย์ที่เปน็หัวหน้าโครงการในการสนบัสนนุ 

2. มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานทีโ่ดดเด่นของคณะ ไปยงัหน่วยงาน

ภายนอก เดือนละครั้ง และจัดทําข่าวภายใน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และส่งข้อมูลผ่านระบบ social media 

facebook  fanpage  

3. ยังไม่มีการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อนําผลมาพัฒนาปรบัปรุงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ ซ่ึงเคยมีการ

สํารวจข้อมูลจากศิษย์เก่าจะมีการส่งข้อมูลตอบกลบัมาบ้าง แต่โรงเรียนต่างๆ ไม่ค่อยส่ง 

4. การประเมินความดีความชอบ มีความยตุิธรรม และมีหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล ประเมินบน

ฐานความเปน็จริง 

- บุคลากรยังมีความคิดแตกต่างในการพิจารณาความดีความชอบ ระหว่างข้าราชการ พนกังาน

งบประมาณ  เนื่องจากฐานเงินเดือนต่างกัน  

- การพิจารณาความดีความชอบขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของผู้ประเมิน 

5. สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ  

- มีอัตราค่ารักษาพยาบาลจาํกัด และการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล ต้องเบิกจ่ายเอง 

- พนักงานเงินรายได้สามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ได้ 

- คณะมีสวัสดิการทีเ่พียงพอ มีเงินทนุสนบัสนนุการศึกษาต่อสําหรับบุคลากร ข้าราชการ ปีละ 1 

แสนบาท พนกังาน  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 100,00 บาท และระดับปริญญาตรี 50,000 บาท 

แต่ต้องเรียนนอกเวลา 
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ภาคผนวกที่ 3   

ภาพกิจกรรม 

     
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากร 

    
 

     
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร 

    
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจาใหผู้้บริหารและบุคลากรรับทราบ 


