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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2481 โดย ม.ล. ชูชาติ 

ก าภู ได้จัดต้ัง โรงเรียนชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน)  กระทรวงเกษตราธิการ สมัยแรกต้ังอยู่ใน
กรมชลประทาน สามเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี มีนักเรียน 
ผ่านการสอบแข่งขันทั้งหมด 26 คน รวมกับนักเรียนของ ม.ล. ชูชาติ ก าภู จากนครนายก 2 คน และเด็กนักเรียน
ที่มาสมัครเม่ือสมัยเริ่มการก่อต้ังครั้งแรกและไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้อีก 7 คน รวมกับข้าราชการในกรม
ชลประทานที่มีพ้ืนความรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่าเรียนได้อีก 24 คน  จึงมีนักเรียนรุ่นแรก ที่ เข้าเรียนทั้งสิ้น 59 คน 
เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2481 

หลังจากที่ได้ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2513 แล้ว คณะฯ ยังคงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างตอเนื่อง เช่น
เปิดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ได้จัดต้ังหน่วยงาน ขึ้นมารองรับและสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง สถาบันวิศวกรรมพลังงาน สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย รวมแล้วมากกว่า 20 ศูนย์/สถาบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง ซ่ึงเป็นสถานบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง  4 
ด้าน ได้แก่ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน พ.ศ. 2559  ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5  องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉล่ีย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 ได้
คุณภาพระดับดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ มีหลักสูตร“ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 49 หลักสูตร และหลักสูตร “ไม่ผ่าน” จ านวน 1 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน )
คะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน อยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดี
มาก องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ย 5.00  คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 
3.50 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 – 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 

จากแผนภูมิ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
จาก 3.50 เป็น 4.50 ท าให้ขยับระดับคุณภาพจากพอใช้ เป็นดี ส าหรับองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 
3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5.00 อยู่ ในระดับ
ดีมาก เท่าเดิมทั้งสองปี  ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 4.47 เป็น 4.21 แต่ยัง
อยู่ในระดับคุณภาพดีเท่าเดิม โดยสรุปแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมที่
ดีขึ้น  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการที่ตอบสนองต่อ

พันธกิจ ทั้งทางด้านผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. หลักสูตรมีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3. มีผลงานทั้งทางด้านวิจัย และนวัตกรรม เผยแพร่ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถให้การบริการวิชาการได้อย่างดี เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
มีงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และก่อให้เกิดรายได้ 
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 จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ยังไม่สะท้อนถึงแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่

คณะก าหนดไว้ (องค์กรความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ในระดับสากลที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน) และเป้าหมายการเป็นองค์กรนวัตกรรม ดังนั้น คณะควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ประเมินความส าเร็จ และทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม  

2. คณะควรพิจารณาสัดส่วนของการท าวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีความสมดุล เพ่ือไปสู่องค์กร
นวัตกรรม อีกทั้งขับเคลื่อนการไปสู่องค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 

3. คณะควรพิจาณาการบริหารทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ สถานที่ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือเฉพาะทาง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ 

4. คณะควรจัดท าแผนวิจัยและแผนบริการวิชาการที่สะท้อนศักยภาพและการน าไปสู่องค์กรนวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรปรับปรุงกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการให้มีความรวดเร็ว  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี   
- 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด้าน   
1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี คณะมี

หลักสูตร จ านวน 50 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพ 49 ทุกหลักสูตร ไม่ผ่านการก ากับคุณภาพ
มาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี จ านวน 29 หลักสูตร ได้คุณภาพระดับปาน
กลาง จ านวน 18 หลักสูตร และได้คุณภาพระดับน้อย จ านวน 3 คณะมีการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่มีความรับผิดชอบ อดทน ปรับตัวเข้ากับสังคมการ
ท างานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีอัตราสูงมากกว่าร้อยละ 80 และ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก อาจารย์ระดับปริญญาเอก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากร้อยละ  
76.92 เป็นร้อยละ 78.39 คณาจารย์ของคณะให้ความเอาใจใส่ ดูแล นิสิตเป็นอย่างดีส่งผลให้นิสิตได้รับรางวัล
อย่างต่อเนื่อง  

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก คณะให้
ความส าคัญกับงานวิจัย โดยมีกลไกการขับเคลื่อนทั้งทางด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ ผลงาน 
อีกทั้งคณาจารย์ยังมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอกเป็นจ านวนมาก  

3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมากและ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการน าความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในศาสตร์ที่ มีอยู่ทุกสาขาวิชาไปสู่
การให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหารายได้เข้าหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยมีความร่วมมือกับ
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หน่วยงานภายนอก และควรบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลผ่านการแลกเปลี่ยน
นิสิตและกิจกรรมทางวิชาการที่ท าร่วมกับต่างประเทศ 

4. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557   พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 11 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 9 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ  1
กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการ การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการควรมีตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม เน่ืองจากรอครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี 2 ปี  

2. ไม่ได้ด าเนินการ จากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมเห็นว่าบางหลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการรับ
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตและมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เน่ืองจากคณะฯไม่มีกิจกรรมในหัวข้อนี้ เนื่องจากมติที่ประชุมมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ดูแล/ติดตามการลงทะเบียนของนิสิตในที่ปรึกษาเอง 

สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ 

ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา  2557 จากรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนน ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.52 
คะแนนได้คุณภาพระดับดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่  1 .1  ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน อยู่ในระดับดีมีหลักสูตร และ“ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 49 หลักสูตร และหลักสูตร “ไม่ผ่าน” จ านวน 1 หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมากองค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนนส่วนองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคะแนน
เฉลี่ย 5.00  คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3 .50 คะแนน อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
 การวางแผนและการประเมิน 

1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน 
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 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา  
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
 วันพุธท่ี 21 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง

ประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558  
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามผู้บริหารเพ่ิมเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 0203 และ 0219  
 เวลา 13.00 – 13.45 น.    กลุ่มที่ 1  กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร    จ านวน 10 คน (ห้อง 0203) 

 กลุ่มที่ 2  กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี  จ านวน  5  คน (ห้อง 0219) 
 เวลา 13.45 – 14.30 น.   กลุ่มที่ 3  กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน     จ านวน  11  คน (ห้อง 0203) 

  กลุ่มที่ 4  กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  5  คน  (ห้อง 0219) 
 เวลา 14.30 – 15.15 น.   กลุ่มที่ 5  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน  5  คน  (ห้อง 0203) 

    กลุ่มที่ 6  กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต    จ านวน  5  คน  (ห้อง 0219) 



 7 
 

เวลา 15.15 – 16.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เก่ียวข้อง (กรณีที่ไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันตัดสินผลการประเมินฯ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 13.00 – 14.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันตัดสินผลการประเมินฯ (ต่อ) 
เวลา 14.30 – 16.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ เขียนสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา 
เวลา 16.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการ

ประเมิน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
คณะ ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้  มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน  ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 

และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉล่ีย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 ได้

คุณภาพระดับดีมาก โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.80) กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.57) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.01) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่  1 .1 ผ ลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 49 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร  และ
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3  การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 และ องค์ประกอบที่ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 และองค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.21 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.73 4.00 3.03 4.21 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  4.50  4.50 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 4.80 4.57 4.01 4.56 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมกา

ร 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกา
ร 
  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%

หรือสัดส่วน) 
  = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

  = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.55 4.21 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.00 155.48 50 3.11 151.38 50 3.03 / / 3.11 3.03 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
70 

243 310 78.39    / / 4.90 4.90 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
60 

213.5 310 68.87    / / 4.30 4.30 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
FTES 
น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ  
10 

5533.56 302 18.32    / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ   6   6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ   6   4 / X 5.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 5.00 5.00 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6      / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
3000000 

20,013,024 304.5 657824.22    / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
60 

339 312.5 108.48    / / 5.00 5.00 

หมายเหตุ : มีข้อมูลผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ จ านวน 589 ผลงาน ดังน้ี  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 159 ผลงาน  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมกา

ร 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกา
ร 
  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%

หรือสัดส่วน) 
  = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

  = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 137 ผลงาน 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 จ านวน 19 ผลงาน 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 จ านวน 6  ผลงาน 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 187 ผลงาน  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 3 ผลงาน 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 2 ผลงาน 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ จ านวน 63 ผลงาน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 4 ผลงาน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการแล้ว จ านวน 9 ผลงาน 
-จ านวนอาจารย์ จ านวน 310 คน นักวิจัย 2.5 คน รวม 312.5 คน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ     7     6 /   5.00 5.00 

หมายเหตุ : ข้อ 7 ไม่มีการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 4.50 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ     7     7 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ     6     5 / / 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 6 มีหลักสูตรท่ีไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  พบว่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.21  ได้คุณภาพระดับดี 
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 จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. คณาจารย์มีศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการที่ตอบสนองต่อ

การผลิตบัณฑิต 
3. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งในด้านวิชาการและสมรรถนะในการท างาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา และโครงการ ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้กับอาจารย์

ประจ า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  

2. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจเนื้องานจริงของวิศวกรและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ คณะฯหรือสาขาวิชา
ควรให้ข้อมูลนิสิตต้ังแต่แรกเข้าผ่านโครงการวิศวกรยุคใหม่และ/หรืออ่ืนๆ   

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ยังมีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร (ตัวบ่งชี้  ที่  1.1) มีความ

ซ้ าซ้อนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสหวิทยาการ เกิน 2 หลักสูตร 
2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตรยังมีคะแนนต่ า 
3. ขาดการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
4. นิสิต/บัณฑิต ยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และทักษะการปฏิบัติจริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรบริหาร และก ากับติดตาม การด าเนินงานบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

อย่างเคร่งครัด 
2. คณะ ภาควิชา และโครงการ ควรร่วมกันประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งทางด้านความพร้อม 

ความทันสมัย และความพอเพียง และควรสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน 

3. คณะ ภาควิชา หลักสูตร ควรร่วมกันประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใน
ภาพรวม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และบัณฑิตพึง
ประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรสื่อสาร ถ่ายทอดให้นิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับทราบ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมด้วย เพ่ือให้นิสิตเห็นประโยชน์
ของกิจกรรมนั้นๆ 

4. ควรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสารให้แก่นิสิตระหว่างเรียน โดยอาจเสริมกิจกรรมทั้ง
ในและนอกหลักสูตร เช่น รายวิชาที่สอน การน าเสนอ และการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานจริง โดยอาจสอดแทรกภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีอยู่หรือมีการ 
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workshop เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ อีกทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณในการท างาน 
ความรับผิดชอบ และความผูกพันในองค์กร 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  พบว่า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติในเกณฑ์ที่สูง  
3. ผลงานวิจัยสามารถต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิง

บริการวิชาการและเชิงพาณิชย์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรมีมาตรการและการส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง วิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลและเป็นที่ยอมรับเพ่ือการยกระดับสู่ World Ranking 
2. ควรปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยให้มีความโดดเด่น

และเข้าถึงได้ง่ายและหลายช่องทาง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะ 
     - 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพสูงทางด้านวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้มี

โครงการด้านบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก และสร้างรายได้แก่คณะ 
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2. มีการบูรณาการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการพัฒนานิสิต  
ส่งผลให้นิสิตตระหนักถึงการท างานเพ่ือส่วนรวม คุณค่าทางวัฒนธรรม และเพ่ิมศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนการบริการวิชาการในภาพรวมของทั้งคณะ ยังขาดความชัดเจนทั้งในด้านแผนงาน 

เป้าหมาย และความส าเร็จของแผนงาน มีเพียงการก าหนดเป้าหมาย แต่ไม่พบกลยุทธ์ที่น าไปสู่
เป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนการบริการวิชาการในภาพรวมของทั้งคณะ โดยจ าแนกแผนงานและโครงการบริการ

วิชาการที่สะท้อนถึงความส าเร็จ มีการก าหนดความส าเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการนั้นๆ และมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและโครงการ  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี

มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็ง 
1. มีการประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การก าหนดเป้าหมายของแผน (จ านวนโครงการ) ยังไม่สะท้อนศักยภาพและผลการด าเนินงานที่ได้

ปฏิบัติจริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายให้เป็นไปตามศักยภาพที่คณะสามารถด าเนินการได้   (ในแผนก าหนด

เป้าหมายไว้น้อยกว่าการด าเนินงานจริง)  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 
- 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่เป็นรูปธรรม  เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเน ินการ และค่าเป้าหมาย ของพันธกิจ ยังไม่

สะท้อนการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
3. แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรด้านวิชาการยังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
4. การเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ ยังไม่สะท้อนและขาดการ

เชื่อมโยง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรน าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการระดับหลักสูตรและคณะ ให้มีรายละเอียดมากขึ้นเพ่ือผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
2. คณะควรมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม และก าหนดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์

เพ่ือให้มีการปรับปรุงแผนด าเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มีการทบทวน และปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ลงสู่บุคลากรและนิสิตทุกระดับ 

3. ควรมีมาตรการก ากับและติดตามให้แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยอาจก าหนดเป็น KPI รายบุคคล หาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา ทั้งระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายในแผน  

4. ควรเขียนรายงานผลการด าเนินงานให้สะท้อนและมีความเชื่อมโยง 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 



 15 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 



 16 
 

  

  

ภาคผนวกท่ี 1   
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

กลุ่มอาจารย์ (ไม่ใช่ผู้บริหาร) จ านวน 10 คน  
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ 

1. การกรอก มคอ. ออนไลน์ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มในการกรอกใหม่ ท าให้การเตรียมข้อมูล
ต่างๆ มีระยะเวลากระชั้นชิด ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ 

2. การปรับปรุงกระบวนการท างาน ยังพบอุปสรรคในบางประเด็น เกี่ยวกับข้อมูลสถิติต่างๆ  เช่น 
จ านวนนิสิตคงอยู่ (ยังไม่เข้าใจการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม) 

3. ควรมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่างๆ ในรายวิชาบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  ให้รวดเร็วขึ้น  
เช่น  การแจ้งการเปิดเทอม วัน เวลา ส าหรับการลงทะเบียน  วิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคเรียน
นั้นๆ 

4. ควรเงินจัดสรร ที่ได้รับจากการแบ่งนิสิตเป็นรายหัว นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร 

5. การยื่นเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ กระบวนการต่างๆ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผล
กระทบต่อการได้ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

6. การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก 

กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน  5  คน 
ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

1. ควรปรับปรุงเวลาการปิดห้องสมุดเพ่ือให้นิสิตได้ใช้งานอกเวลาได้ 

2. ควรปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะกับการเรียนการสอน เช่น ห้องบริการคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเห็นสไลด์

ผู้สอนเนื่องจากจอคอมพิวเตอร์ขวางอยู่ 

3. เก้าอ้ีไม่เหมาะสมกับการเรียนภาคบรรยาย ไม่สามารถวางเครื่องเขียนและบันทึกการเรียนได้สะดวก 

4. พ้ืนที่การจัดกิจกรรมน้อย เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์การบิน จะต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมรายวิชา

แต่พ้ืนที่ไม่กว้างพอในการใช้งาน 

5. หลักสูตรควรมีการสอดแทรกการปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ หรือมีการจัด Workshop เพ่ิมเติม 

6. คณะหรือสาขาวิชาควรจัดให้มีการแนะน าวิชาชีพวิศวกรรมต้ังแต่นิสิตแรกเข้าในทุกสาขา 

7. มีการจัดสรรทุนและลดขั้นตอนการเข้าถึงทุนส าหรับสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเชิงวิชาการ  
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กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 11 คน 
1. คณะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ทั้งเรื่อง งานวิจัย และการศึกษาต่อ 

2. มีสวัสดิการส าหรับพนักงานของคณะ ตอบสนองความต้องการเพียงพอ 

3. มีงานวิจัยมากมาย สามารถได้ร่วมท างานวิจัยร่วมกับคณาจารย์  ท าให้มีประสบการณ์จากการท าวิจัย อีก

ทั้งได้ร่วมท าผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะ  

4. มีกระบวนการแบ่งภาระงานตามความสามารถได้เท่าเทียมกัน 

5. เพ่ือนร่วมงานดี การจัดระบบงานภายในคณะ ภาควิชา ค่อนข้างดี 

กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  5  คน 
ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

1. ควรจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น  

 
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 2 คน 
 

 

 

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  4  คน 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 

1. ควรให้นิสิตเพ่ิมทักษะการสื่อสารในองค์กร เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร 

2. ควรเพ่ิมเติมความรู้ทางธุรกิจให้แก่นิสิต 

3. ควรปลูกฝังจรรยาบรรณด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิต 

4. ควรให้นิสิตได้มีความรู้ในเชิงปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 3 คน 
1. ความรู้ทางวิชาการของเด็กๆลุ่ยใหม่มีความเข้มข้นมากขึ้น  
2. อาจารย์ของคณะรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากขึ้น และน าเทคโนโลยีต่างๆ มา

ประกอบการเรียนการสอน ท าให้สามารถน าไปใช้ในการ างานได้มากขึ้น 
3. ควรปรับปรุง เรื่องภาษต่างประเทศ ของบัณฑิต เนื่องจากในการใช้ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นต่อ 

การท างาน  เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทจะมีผู้บริหาร เป็นชาวต่างชาติ อีกทั้งบริษัทต่างๆ มักสาขาอยู่
ต่างประเทศด้วย  
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ภาคผนวกท่ี 2   
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ท่ีจัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ี ค่า 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.8992 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.3044 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  5,533.5600 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.0000 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  5.0000 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  310.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 61.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 243.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 96.50 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 6.00 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 25.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 65.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 107.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 12.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 95.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 102.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 23.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 79.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 4.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 5,533.56 
ระดับอนุปริญญา 0.00 
ระดับปริญญาตรี 3,220.98 
ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 

ระดับปริญญาโท 1,015.67 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 
ระดับปริญญาเอก 140.63 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 31,109,240.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31,109,240.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 169,021,000.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 169,021,000.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 302.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 302.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 2.50 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.50 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 8.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  589.00 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

159.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 159.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

187.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 187.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 3.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 

19.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

6.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

137.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 2.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  63.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  4.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

9.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 



 22 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ตัวบ่งช้ี ค่า กรรมการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.8992 4.90 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.3044 4.30 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  5,533.5600 5,533.5600 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.0000 5.0000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  5.0000 5.0000 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  310.00 310.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

6.00 6.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

61.00 61.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

243.00 243.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 96.50 96.50 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

6.00 6.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

25.00 25.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

65.50 65.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 107.00 107.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

12.00 12.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

95.00 95.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 102.50 102.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 0.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 23.00 23.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

79.50 79.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 4.00 4.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1.00 1.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3.00 3.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 5,533.56 5,533.56 
ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00 
ระดับปริญญาตรี 3,220.98 3,220.98 
ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00 
ระดับปริญญาโท 1,015.67 1,015.67 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00 

ระดับปริญญาเอก 140.63 140.63 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 31,109,240.00 31,109,240.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31,109,240.00 31,109,240.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 169,021,000.00 169,021,000.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 169,021,000.00 169,021,000.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 302.00 302.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 302.00 302.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 2.50 2.50 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.50 2.50 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 8.00 8.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.00 8.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  589.00 589.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

159.00 159.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 159.00 159.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

187.00 187.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 187.00 187.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 3.00 3.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.00 3.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

19.00 19.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19.00 19.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

6.00 6.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.00 6.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

137.00 137.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137.00 137.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 2.00 2.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 2.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  63.00 63.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63.00 63.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

4.00 4.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 4.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

9.00 9.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.00 9.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 
 

 

ภาคผนวกท่ี 3 
ภาพกิจกรรม 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต 

คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และสรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ของการประเมิน 
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คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่ 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ 

 


