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ค าน า หน้า 1 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2553 จัดท า 
ขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 – 
31 พฤษภาคม 2554 ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดเก่า น าโดยอาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 
และผู้บริหารชุดปัจจุบัน รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
คุณภาพ และแผนพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน าข้อมูลมา
พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการท่ีคณะฯ มีผล
การประเมินคุณภาพท่ีอยู่ในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2552 แสดงให้
เห็นว่าภาควิชา/หน่วยงาน อาจารย์ นิสิตและบุคลากร ของคณะฯ เห็นความส าคัญของระบบประกัน
คุณภาพ จึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย การบริการวิชาการ การเข้าร่วมการแข่งขัน น าเสนอ
ผลงาน การสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การบริหารงาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา 2553 ท่ีผ่านมา  ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ท าให้คณะฯ บรรลุดัชนีองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและบุคลากร เจ้าหน้าท่ีประกัน 
คุณภาพ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องท่ีได้ให้ข้อมูล เพื่อการรวบรวมและจัดท ารายงานประกันคุณภาพจนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางส าคัญในการบริหารงาน การ
ปฏิบัติงานท่ีต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคณะฯ ให้มีคุณภาพในปีต่อไป 
 

        
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) 
        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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สารบัญ หนา้ 1 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของคณะ บทที่ 1-1 
 1.1 ประวัติความเป็นมา บทที่ 1-1 
 1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ บทที่ 1-4 
 1.3 เอกลักษณ์ของคณะ บทที่ 1-4 
 1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ บทที่ 1-5 
 1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ บทที่ 1-11 
 1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ บทที่ 1-12 
 1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ บทที่ 1-13 
 1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ที่คณะภาคภูมิใจ บทที่ 1-17 
 1.9 ข้อมูลสถิติ บทที่ 1-24 
 1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย บทที่ 1-33 
บทที่ 2  การรายงานผลการด าเนินงาน บทที่ 2-1 
 2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ บทที่ 2-1 
 2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา บทที่ 2-1 
  o องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ บทที่ 2-3 
  o องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต บทที่ 2-7 
  o องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต บทที่ 2-26 
  o องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย บทที่ 2-33 
  o องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม บทที่ 2-40 
  o องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บทที่ 2-44 
  o องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ บทที่ 2-47 
  o องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ บทที่ 2-58 
  o องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ บทที่ 2-61 
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สารบัญ หนา้ 2 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
บทที่ 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน บทที่ 3-1 
 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน บทที่ 3-1 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ บทที่ 3-6 
 3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย บทที่ 3-12 
  3.3.1 หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน บทที่ 3-12 
  3.3.2 ก าหนดการตรวจประเมิน บทที่ 3-12 
  3.3.3 คระกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ บทที่ 3-15 
  3.3.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/ 

       วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบันในความดูแล 
บทที่ 3-17 

บทที่ 4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง บทที่ 4-1 
 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ  

     (สปค.01) 
บทที่ 4-1 

 4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะ 
     จากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

บทที่ 4-8 

บทที่ 5  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
           ประจ าปีการศึกษา 2553 

บทที่ 5-1 

ภาคผนวก ก  ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน ภาคผนวก ก-1 
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคผนวก ข-1  
 

  



 

 
 

บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
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บทท่ี 1 หน๎า 1 

 

 
หมํอมหลวงชูชาติ ก าภ ู 

บทที่ 1  
ข๎อมูลพื้นฐานของคณะ 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
 
ประวัติโดยย่อ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สิงหาคม 2481 
หมํอมหลวงชูชาติ ก าภู ได๎จัดตั้ง โรงเรียนชํางชลประทาน สังกัดกรม
ชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ สมัยแรก ตั้งอยูํในกรม
ชลประทาน สามเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข๎า
เรียนในหลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผํานการสอบแขํงขันทั้งหมด 26 คน รวมกับ
นักเรียนของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู จากนครนายก 2 คน และเด็กนักเรียนที่มา

สมัครเมื่อสมัยเริ่มการกํอตั้งครั้งแรกและไมํสามารถเปิดโรงเรียนได๎อีก 7 คน รวมกับข๎าราชการในกรมชลประทาน ที่มี
พ้ืนความรู๎และอยูํในวัยที่จะเลําเรียนได๎อีก 24 คน จึงมีนักเรียนรุํนแรกที่เข๎าเรียนทั้งสิ้น 59 คน เปิดการเรียนการสอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 

   

                ในยุคแรก มีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาไว๎ 2 ปี แบํงเวลาเรียนเป็น 
3 ภาคโดยภาคที่ 1 และ 3 เป็นการฟังบรรยาย วิชาที่เปิดสอนคือ วิศวกรรม
ชลประทาน (Irrigation Engineering) วิชาเกษตรชลประทาน (Irrigation 
Agronomy) วิชาชลศาสตร์ (Hydraulic) วิชาอุทกวิทยา (Hydrology) วิชาการ
ส ารวจ (Survey) วิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Design 
and Drawing) วิชาการกํอสร๎าง (Construction) สํวนภาคที่ 2 เป็นงานสนามและ
การฝึกภาคสนามอีก 6-8 เดือน 
 

การเรียนการสอนของโรงเรียนชํางชลประทานซึ่งด าเนินการมาตั้งแตํ พ.ศ. 2481 หลังจากรับนักเรียนได๎เพียง 
4 รุํน รวม 220 คน มีอันต๎องหยุดชะงักลงในปี พ.ศ. 2486 เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงมีปัญหา
ด๎านงบประมาณ   ตํอมา ใน ปี พ.ศ. 2492  เมื่อ ม.ล.ชูชาติ ก าภู ขึ้นด ารงต าแหนํงอธิบดีกรมชลประทาน  โรงเรียน
ชํางชลประทานจึงได๎เปิดท าการเรียนการสอนอีกครั้ง ตํอมา พ.ศ. 2495 ได๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนการ
ชลประทาน” สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรชํางชลประทาน (3 ปี) 
หลั งจากที่ โ ร ง เรี ยนได๎ เปิ ดสอนหลั งสงครามโลกครั้ งที่  2  ไปแล๎ ว  6  รุํ น    จึ ง เข๎ า ไป เป็นสํ วนหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการเสนอของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยูํใน
ขณะนั้น 
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บทท่ี 1 หน๎า 2 

 
 

ในปี พ.ศ. 2498 “คณะวิศวกรรมชลประทาน”  ถือก าเนิดขึ้นเป็นคณะหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย แตํนิสิตยังคงเรียนและพักอาศัยอยูํที่โรงเรียนการชลประทาน 
ปากเกร็ด  ซึ่งผู๎ที่จบการศึกษาจากคณะนี้จะได๎รับปริญญา “ชํางชลประทาน
บัณฑิต” มีฐานะเป็น “นายชํางชลประทาน” อยํางสมบูรณ์ มีศักดิ์ศรีเทียบเทํา

วิศวกรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   โดยมีการศึกษาทั้งหมด 5 ปี ผู๎ที่จบออกไปสามารถ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  
 
 
 
 
 
 

ตํอมา ในปี พ.ศ. 2507 ได๎เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมชลประทานบัณฑิต (4 ปี)  และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎จัดตั้ง “คณะวิศวกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยได๎เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  นอกจากวิศวกรรมชลประทานแล๎ว ยังมี
เปิดสอนสาขาวิชาทางด๎านวิศวกรรมเชํน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า  รวมทั้งเปิดสอน
ระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกในสาขาวิศวกรรมชลประทานด๎วย  

 

          หลังจากท่ีได๎ย๎ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด  
มาอยูํในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2513 แล๎ว คณะฯ ยังคงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยและ
ก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง  เชํน เปิดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญา
ตรี โท และเอก การจัดตั้งหนํวยงานขึ้นมารองรับและสนับสนุนการ
เรียนการสอนและด๎านตําง ๆ เชํน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน

และสิ่งแวดล๎อม สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)  สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแมํพิมพ์ยาง รวมแล๎วมากกวํา 20 ศูนย/์สถาบัน    

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีจ านวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 7,456 คน แยกเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี 5,454 คน ระดับปริญญาโท 1,807 คน และระดับปริญญาเอก 195 คน ภายใต๎วิสัยทัศน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มํุงสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได๎อยําง
ยั่งยืน  และปรัชญาคือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก๎าวหน๎า  พึ่งพาตนเอง  
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โรงเรียนชํางชลประทาน ในบริเวณกรม
ชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพ 

 

อาคารเรียนที่สามเสน 

บริเวณที่ตั้งโรงเรียนการชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
(ปัจจุบันคือที่ตั้งวิทยาลัยชลประทาน) 

 

อธิบดีกรมชลประทานและคณาจารย์ 
คณะวิศวกรรมชลประทาน ถํายภาพหมํู
รํวมกับนิสิตทั้งคณะ เม่ือ พ.ศ. 2499 

 

นิสิตชลประทานรุํนแรก  
 
 
 

 

ตึกเรียนที่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 
 

ปรัชญาและปณิธาน (Philosophy & Aspirations) 
 

ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก๎าวหน๎า พึ่งพาตนเอง 
 To produce high-caliber graduates through advanced technology and institutional  
self-dependence        

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มุํงสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ที่สามารถพ่ึงพา 
ตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
The Faculty of Engineering aims to achieve global recognition as a self-sustaining center of  
academic, research and innovation excellence  

 

พันธกิจ (Mission) 
 

 ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู๎ทางเทคนิค พร๎อมด๎วยคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความรับผิดชอบทางสังคม  และขยายงานทางด๎านการวิจัยและบริการทางวิชาการ ให๎เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมและน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

 To produce professional engineers, who are recognized for their competence and technical  
knowledge as well as their ethical, moral and social responsibilities; and to  provide  
extensive and socially recognized academic and research services, which contribute  
towards the self-sustainable development of the country 

  

นโยบายคุณภาพ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุํงมั่นในการบริหารจัดการโดยยึดตัวแบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทาง 
           การบริหารคณะฯ รวมทั้งผลักดันให๎การด าเนินการของคณะทุกภารกิจบรรลุผลตามข๎อก าหนดของระบบประกัน 

คุณภาพทุกฉบับที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

            

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คือ องค์กรนวัตกรรม 
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1.4 แผนงาน นโยบายหลกั  วัตถปุระสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 

แผนงานในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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นโยบายหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 

1. ด๎านการผลิตบัณฑิต : เน๎นการพัฒนานิสิตให๎มีความคิดสร๎างสรรค์  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  สนับสนุนให๎มี            
การปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการสโมสรนิสิตให๎มีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
ทดลอง  และห๎องปฏิบัติการวิจัยให๎มีความทันสมัย  ไมํขยายการศึกษาระดับปริญญาตรี  แตํเน๎นการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  สํงเสริมการประยุกต์ใช๎งาน E-Learning 

2. ด๎านการวิจัย : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุกสาขา  ให๎ผลิตองค์ความรู๎และเทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของประเทศ  ทันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลง  และผลักดันไปสูํการใช๎ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ     
สังคม  ที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต  สร๎างสรรค์คุณคํา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  มํุงเน๎นการตอบสนองตํอการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  โดยการเพิ่มการผลิตบัณฑิตศึกษา 

3. ด๎านบริการวิชาการ : สนับสนุนให๎งานบริการวิชาการ  เป็นแนวทางในการสร๎างรายได๎  และชื่อเสียงมาสูํคณะ  
เพื่อน าไปสูํการยกระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  มีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
อยํางตํอเนื่อง  ปรับปรุงระบบการจูงใจด๎านการเงิน  และให๎ความส าคัญกับการน าประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาใช๎ในด๎านการเรียนการสอนและตํอยอดงานวิจัย 

4. ด๎านการบริหารจัดการ : ยึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good  Corporate  Governance)                
ที่ได๎มาตรฐานสากล  และรํวมรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate  Social  Responsibility) มีการติดตาม
ประเมินผล  และสร๎างดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ  โดยมํุงเน๎นผลสัมฤทธิ์ที่มีมาตรฐาน
และ  มีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน  รวมทั้งสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานของคณะพัฒนาสูํระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ ที่ดี  ที่มํุงความคุ๎มคํา  ความโปรํงใส  และมีความคลํองตัว  โดยอยูํบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง  เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทั้งในด๎านวิชาการและวิชาชีพ  และเน๎นการสร๎างความสามัคคีในการท างานรํวมกันเป็นทีม 

5. ด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ให๎มีวัฒนธรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กรที่เข๎มแข็ง  และให๎มี
กิจกรรมที่เป็นแหลํงรวมใจและความสามัคคีของบุคลากร 
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วัตถุประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได๎จัดท ายุทธศาสตร์การบริหาร 5 ปี พ.ศ. 2555-2559  ประกอบด๎วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
เพ่ือสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด๎านตํางๆ  ดังนี้ 
 

 
 
 

1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ 3E และ 3I ตอบสนองความต๎องการของประเทศ

2.สร๎างผลงานวิจัย  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 
ของประเทศชาติ  และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.ขยายโอกาสการเรียนรู๎โดยบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบด๎านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของสังคม  เชื่อมโยงเป็นเครือขําย  เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  และ
อนุรักษ์ฟื้นฟูใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

 4.เสริมสร๎างจิตส านึกและคํานิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ให๎กับอาจารย์  
บุคลากร  และนิสิต  ตลอดจนสังคม

5.ได๎รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มีความโปรํงใส  และรํวม
รับผิดชอบตํอสังคม  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช๎ความรู๎เป็นฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด๎านการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด๎านตํางๆ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ  ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่สนองตอบตํอการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมก. บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง  และชํวยเสริมสร๎างความเข็มแข็งให๎กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. ให๎งานบริการวิชาการเป็นแนวทางสร๎างรายได๎  ชื่อเสียง  ภาพลักษณ์  และคุณภาพชีวิต
การท างานของอาจารย์และบุคลากรคณะฯ 

4. ปลูกฝังคุณคําวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  สํงเสริมให๎มีการผสมผสานกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมเข๎ากับทุกภารกิจของคณะฯ 

5. การบริหารจัดการอยํางประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม
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ที่มา : http://www.eng.ku.ac.th/documents_show.php?id=374 
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กลยุทธ์การด าเนินงานประจ าปี 2554   
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานประจ าปี 2554  ก าหนดขึ้นโดยใช๎แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559  
ซึ่งเป็นภาพสรุปแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรเป็นหลัก  จากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ปี 2554  ให๎
สนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กรในแผนที่ยุทธศาสตร์ดังกลําว  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได๎จัดท ากลยุทธ์การด าเนินงานส าหรับปี 2554 ไว๎ดังนี้ 
 ด๎านการเงิน       

เพ่ิมรายได๎จากการด าเนินงานด๎านการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ  ลด
ต๎นทุนและคําใช๎จํายในการด าเนินงาน  เพ่ิมผลตอบแทนจากสินทรัพย์  เพื่อให๎มีฐานะการเงินที่
พ่ึงพาตนเองได๎อยํางมั่นคงยั่งยืน  และสร๎างมูลคําให๎กับองค์กร  

 
ด๎านลูกค๎าหรือคุณภาพในการบริการ 

เพ่ิมสัดสํวนการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษา  รักษามาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  และความเชื่อมั่น
ในทุกภารกิจ  และสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เพ่ือสร๎างความพึงพอใจสูงสุด
ให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  

 
ด๎านกระบวนการภายใน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ  มีความคลํองตัว  โปรํงใส  สามารถตรวจสอบได๎  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านงานวิจัยและนวัตกรรม  และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับ
องค์กร  โดยเพิ่มการใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน  พร๎อมทั้งขยายผลงานวิจัยสูํการน าไปใช๎
ประโยชน์  สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายในและภายนอก  เพ่ือขยายพ้ืนที่การ
วิจัยและการบริการวิชาการ  ปรับโครงสร๎างองค์กรโดยการจัดตั้งศูนย์วิจัย  และบริการเพ่ือให๎
เกิดความคลํองตัวในการด าเนินงาน  ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให๎เป็นระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ 

ด๎านการเติบโตและการพฒันาองค์กร 
พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎  พัฒนาทักษะความสามารถหลักของ
บุคลากรทุกสายงาน  รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ด๎านการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการบริหารจัดการ  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิตและการ
บริการ  ให๎กับผู๎ใช๎บริการในทุกภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลดคําใช๎จํายในการ
ด าเนินงาน  และรองรับการพัฒนาสูํคณะวิจัยและนวัตกรรม  สนับสนุนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยในการมุํงสูํมหาวิทยาลัยวิจัย  สร๎างวัฒนธรรมองค์กรที่เน๎นคํานิยมองค์กร  และ
สื่อสารกลยุทธ์ใหมํสูํบุคลากร สร๎างความสอดคล๎องเชื่อมโยงในระบบบริหารจัดการ  

ด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
สร๎างจิตส านึกและสนับสนุนการมีสํวนรํวมความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดขึ้น 
ทั้งในหมูํอาจารย์  บุคลากร  และนิสิต  ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เป็นสํวนหนึ่งของสังคม  สํงเสริม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอยําง
เหมาะสม 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
 

กิจกรรมด าเนินการ 
ปึ พ.ศ. 2553 ปึ พ.ศ. 2554 

พ.ย.- 
พ.ค. มิ.

ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

1. วางแผนและปรับปรุงแผน
ด าเนินการ (P) 

                  

2. เก็บข๎อมูล 12 เดือน 
 ตามตัวบํงชี้ (D) 

                  

3. ภาควิชาจัดท า SAR 
เตรียมการประเมินและมีการ
แตํงตั้งกรรมการประเมินภาควิชา 

                  

4.ประเมินภาควิชา (C)                   

5. คณะน าผล (4) มาจัดท า SAR 
บนระบบ CHE QA Online 
และเตรียมการประเมินคณะ 
และมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคณะวิชา 

                  

6. ประเมินคณะวิชาบนระบบ 
CHE QA Online (C) 

                  

7. แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 

                  

8. มก. น าผล (6) มาจัดท า SAR 
บนระบบ CHE QA Online 
เตรียมรับการประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวิทยาลัยบนระบบ                
CHE QA Online (C) 

                  

10. มก.สํงรายงานประกัน
คุณภาพประจ าปี (SAR) ให๎ สกอ. 
ผํานระบบ CHE QA Online 
(ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปี
การศึกษา)  

                  

11. หนํวยงานทุกระดับจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) และน าผลการ
ประเมินไปใช๎ในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีตํอไป 
(P) 
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1.6 โครงสร๎างการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีม่า : http://www.eng.ku.ac.th/documents_show.php?id=367 

http://www.eng.ku.ac.th/documents_show.php?id=367
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1.7 รายนามผู๎บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

  

 
ม.ล.ชชูาติ ก าภ ู พ.ศ. 2481-2486 

นายเฉลียว ทองอุทัย พ.ศ.2492-2493 

ขุนยนัตรวิทย์ชลาทร พ.ศ.2493-2494 

ม.จ.ฉลาดลพเลอสรรกมลาสน ์พ.ศ.2494-2496 

 
ม.ล. ถาวร สนิทวงศ์ พ.ศ.2496-2498 

 

 
ม.ล. ถาวร สนิทวงศ์ พ.ศ.2498-2503 

 
นายสันทิศ วีรเธียร พ.ศ.2503-2509 

 

    
นายสันทิศ วีรเธียร 

17 มีนาคม พ.ศ.2509 ถึง  
เมษายน พ.ศ.2517 

นายจิตต์ พิชญ์กุล 
6 พฤษภาคม พ.ศ.2517 ถึง 

พฤษภาคม พ.ศ.2521 

รศ.ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ 
18 กรกฎาคม พ.ศ.2521 ถึง  

17 กรกฎาคม พ.ศ.2525 

ผศ.ดร.วันชัย พานิชพัฒน์ 
18 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ถึง  

17 กรกฎาคม พ.ศ.2529  

    
รศ.ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ 
18 กรกฎาคม พ.ศ.2529  ถึง  

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน ์
28 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ถึง  

16 กันยายน พ.ศ.2545 

อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 
17 กันยายน พ.ศ.2545 ถึง  
16  กนัยายน พ.ศ.2553 

 

รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ 
19 กันยายน พ.ศ.2553 ถึง  

ปัจจุบัน 
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1.7.1 รายนามผู๎บริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รศ.ดร. ธัญญะ  เกียรติวัฒน ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายบริหาร 
รศ.ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
ผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตมวงศ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล๎อม 
 

 
 
 
 

 
รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และวิเทศสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.เขมะฑัต   วิภาตะวนิช 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายบริการวิชาการ 
และกิจการพิเศษ 

รศ.ดร.ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายวางแผน 
และประกันคุณภาพ 
รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายกายภาพ 
รศ.สมพงษ์  พิเชฐภิญโญ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
รศ.ดร.ไพศาล  คงคาฉุยฉาย 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 
 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 

รศ.ณัฐวุฒิ  ขวัญแก๎ว 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
  

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต 
อ.ดร.ปวเรศ   ชมเดช 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
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ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิชาการ 
ผศ.ดร.ธีรสิทธิ ์ เกษตรเกษม 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายบริหาร 
ผศ.ดร.ปานจิต  ด ารงกุลก าจร 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกายภาพ 
อ.สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

รศ.ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ ์ รอดขวัญ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนิสิต 
อ.ดร.สมปรารถนา   ฤทธิ์พริ้ง 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 

รศ.วัชรินทร์  วิทยกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 

 
 
 
 
 
 

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

 

 
 

หัวหน๎าส านักงานเลขานุการ 
น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม 
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หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
รศ.ดร.อภิญญา  ดวงจันทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
รศ.ดร.ชวลิต   กิตติชัยการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
รศ.วิชัย สุระพัฒน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
รศ.ดร.กํอโชค  จันทวรางกูร 

 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมทรพัยากรน้ า 
ผศ.ดร.นภาพร  เปี่ยมสงํา 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รศ.ดร.อนันต์  มุํงวัฒนา 

 
 
 
 
 
 

 
หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมการบิน
และอวกาศ 

รศ.ดร.ศานติ   วิริยะวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม 

รศ.ดร.ชาติ  เจียมไชยศรี 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
อ.ดร.ปฏิภาณ  จุ๎ยเจิม 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 

รศ.สัจจาทิพย์  ทัศนียพันธุ์ 
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1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ที่คณะภาคภูมิใจ 
 ด๎านการเรียนการสอน : สุดยอดอาจารย์เดํนที่ได๎รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล 

 
 
 
 
 

-รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  แก๎วกัลยา :  
ผลงานที่เป็นประโยชน์ตํอประเทศชาติ เชํน อาจารย์เคยเป็นผู๎ประสานงานชุดโครงการการจัดการ
ทรัพยากรน้ า  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได๎เข๎ามารํวมด าเนินการวางแผน
พัฒนาและแก๎ปัญหาเรื่องน้ าของชาติตามแนวพระราชด าริ ซึ่งท าโครงการวิจัยในพื้นที่ลุํมน้ า
เจ๎าพระยาทั้งประเทศ เป็นต๎น 

 
 
 
 

-ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิพล  บุญจันต๏ะ : อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ผลงานดีเดํนของผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิพล ในเรื่องดังกลําว ท าให๎คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได๎รับ
รางวัลสํงเสริมการใช๎ NGV ดีเดํน ซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน๎าทีมวิจัยการพัฒนายานยนต์ส าหรับใช๎ก๏าซ
พลังงานรูปแบบอ่ืน   

 
 
 
 

-ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ  : อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
มีผลงานที่เป็นบทความในวารสารในประเทศ และวารสารนานาชาติหลายเรื่อง และได๎รับรางวัล
บทความดีเดํนระดับชาติในงานประชุมวิศวกรรมโยธาแหํงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2552 รางวัล
ผลงานวิจัยดีเดํน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และลําสุดได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นบุคลากรดีเดํนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 
2553 ด๎านการวิจัย (กลุํมอายุต่ ากวํา 40 ปี) 

 
 
 

-อาจารย์ ดร.ชนินทร์  ตรงจิตภักดี  : อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
ได๎รับทุนพระราชทาน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2542 ไปศึกษาตํอระดับ
ปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  ณ Georgia Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากส าเร็จ  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เมื่อปี พ.ศ.2540 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน พ.ศ.2550  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือ CFD, Rotary Wing 
Aerodynamics Wind Energy Engineering 

 
 
 
 
 

-อาจารยร์ติพร  มั่นพรหม  : อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุ
เป็นอาจารย์คนลําสุดของคณะฯ ที่ได๎รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เป็นบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ที่มีคะแนนสูงสุด ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจ าปีการศึกษา 2551   ขณะนี้ก าลัง
ศึกษาตํอระดับปริญญาโท-เอก สาขา Energy Science, Technology and Policy ณ Carnegie Mellon 
University    ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนดส าเร็จการศึกษาประมาณปี พ.ศ. 2558 
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 ด๎านการวิจัย 
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 

- หุํนยนต์อุตสาหกรรม” โดยเกิดจากการค๎นคว๎า วิจัยและพัฒนาของ                           
รองศาสตราจารย์ยืน ภูํวรวรรณ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
นักวิจัยดีเดํนแหํงชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539  
และลําสุดในปี พ.ศ.2554  กับรางวัลผู๎สนับสนุนทางวิชาการท่ีส าคัญของระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูลผลงานวิจัยข๎ามหนํวยงานแกํหนํวยงานน ารํองในการเชื่อมโยงข๎อมูลผลงานวิจัย           
ข๎ามหนํวยงานให๎แกํศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแหํงชาติ 

 - โปรแกรม  LMS “M@xLearn” ผลงาน อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และ 
อาจารย์จิตติ นิรมิตรานนท์ ซึ่งเป็นผลงานด๎านการเรียนการสอนของคณะฯ ใช๎จนถึง
ปัจจุบัน 
 

 -  ผลงานวิจัยไอทีดีเดํน ICT Award 2010  ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง  Building a Large 
Scalable Internet Superserver for Academic Services with Linux Cluster Technology 
ในการแขํงขันผลงานวิจัยไอซีทีดีเดํน ICT Award 2010 เป็นผลงานของอาจารย์ 3 ทําน คือ          
รองศาสตราจารย์ยืน ภูํวรวรรณ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ จัดโดย ส านักสํงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

 สาขาวิศวกรรมไฟฟูา 

 
 

-หุํนยนต์เตะฟุตบอล  
 พ.ศ. 2540-2541 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขํงขัน Robot Fighter               

แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
 พ.ศ. 2542 ได๎รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขํงขัน Robot Fighter                   

แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 3          
 พ.ศ. 2551 ได๎รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 และเทคนิคยอดเยี่ยม รุํน Small Size League 

จากการแขํงขันฟุตบอลหุํนยนตช์ิงแชมป์ประเทศไทย 2551 (Robocup Thailand 
Championship 2008) 

 พ.ศ. 2552 ได๎รับรางวัลแชมป์โลกเป็นครั้งแรก ในการแขํงขัน World Robocup 2009 ประเภท 
Small Size League พร๎อมกับรางวัลชนะเลิศ Technical Challenge และรางวัล Best 
Extended Team Description Paper (ITDP) ณ เมือง Graz ประเทศออสเตรีย และแชมป์ 
Robocup China Open 2009 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 พ.ศ. 2553 ได๎รับรางวัลแชมป์โลกพร๎อมด๎วยรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแขํงขันหุํนยนต์เตะ
ฟุตบอลระดับโลก World Robocup 2010 Singapore รุํนหุํนยนตข์นาดเล็ก ณ ประเทศสงิคโปร ์

 ลําสุด ปี 2554 ทีม Skuba สามารถคว๎ารางวัลชนะเลิศการแขํงขันหุํนยนต์เตะฟตุบอล Robocup 
Iran Open 2011 ณ ประเทศอิหรําน   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/RoboCup
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 ด๎านนวัตกรรม : สูํการใช๎ประโยชน์ด๎านการเกษตร 
 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช : ผลงานของ รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกลุ ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา้ ปัจจุบนั

ได๎มีการพฒันาเป็นสามารถพฒันาเครื่องรุํนใหมํมาตามล าดบั ได๎แกํ เครื่องวัดความชื้น                  
เมล็ดพันธุ์พืชรุํนไมโครคอนโทรลเลอร์ มีคุณสมบัติสามารถวัดความชื้นเมลด็พนัธุ์ได๎หลายชนิด                 
ในเครื่องเดียวกัน เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชแบบพกพาเป็นผลงานลาํสุดในเชงิพาณิชย์และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สงํจ าหนํายในตาํงประเทศ เชํน ประเทศจนี พมาํ ลาว เวียดนาม และฟิลปิปนิส ์                
พัฒนาแล๎วจ านวน 3 รุนํ ได๎แกํ รุํน EE-KU รุํนเกษตร 60 ปี รุํนเกษตร 65 ป ี

 เรือเหาะอาภากร Airship อวกาศยานลอยฟูาอเนกประสงค ์: ผลงานของ รศ.ดร.ปองวิทย์               
ศิริโพธิ์และคณะ ภาควชิาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ เรือเหาะอาภากร Airship อวกาศยานลอยฟา้
อเนกประสงคเ์ป็นเรือเหาะล าแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นเมื่อป ี2536-2542 ใช๎ประโยชน์เปน็
สถานีรับสงํสัญญาณ หรือเสาอากาศเคลื่อนที่ ใช๎ในการลดตระเวนทางอากาศ การถํายรูป การตรวจด ู   
ไฟปา่ การพนํสารก าจดัศัตรูพืช และการถํายทอดสัญญาณโทรทัศน์   ในปี 2545 ผู๎วิจยัไดพ๎ัฒนา              
เป็นบอลลูนพร๎อมบูม โดยเพิ่มโครงอลูมิเนียมรอบบอลลนู และติดตั้งบูมเพื่อใช๎ในการฉดีพํนสารชีวภาพ
ลงในพื้นที่นาข๎าว จุดเดํนของผลงาน ให๎ปุ๋ยโดยบูม ใช๎คนเพียง 2 คน ในการควบคุมรถและบูมฉีดพนํ
สารจลุินทรีย์ก าจัดวัชพชื โดยใช๎เวลาเพียง 5 นาที ตํอพื้นที่ 4 ไรํเศษ เมื่อเทียบกับการใช๎คนเดินฉีด                         
จะใช๎เวลากวํา 1 ชั่วโมง ท าใหไ๎ด๎ผลผลติสงู นอกจากนี้ระบบนิเวศนย์ังกลับคนืสูธํรรมชาติอีกด๎วย 

 
 
 

เครื่องให๎น้ าพืชทางใบ Ultra Low Energy Mist (ULEM) : ผลงานของ รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ 
ภาควชิาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เครื่องให๎น้ าพืชทางใบ เปน็เครื่องมือทางด๎านวิศวกรรมที่น ามาใช๎ 
ในการให๎อาหารข๎าวทางอากาศ  พนํสารจลุินทรียช์ีวภาพบนแปลงนาข๎าว ขับเคลื่อนโดยใช๎แรงคน 1-2 
คน และใช๎มอเตอร์ที่ผลิตจากปั่นไฟจํายน้ าจากถังน้ าผสมจุลนิทรีย์ สามารถกระจายฝอยให๎อาหารต๎นข๎าว
ทางอากาศในพื้นที่กวาํ 100 ไร ํ

 
 
 
 
 

ปุ๋ยสั่งตัด ผํานมือถือ : ผลงานของ รศ.ดร.อัศนีย์ กํอตระกลู และทีมวิจัย ภาควชิาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์ และทีมนักวิจัยหนํวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ได๎พฒันาโปรแกรม 1 2 3 ปุ๋ยสัง่ตดั
ผํานมือถือ (Fertilizer Expert System) เพื่อให๎บริการสั่งตัดปุย๋ที่เหมาะสมกับแปลงปลูกข๎าวแตํละ
แปลงของชาวนาไทย จากผลงานวจิัยดังกลาํวน ามาตํอยอดเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ             
โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ตอบรบัเปน็หนํวยงานทีต่อบสนองผลงานวิจัยอนัเป็น
ประโยชน์ตํอชาวนาและเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 

สถานีรับสัญญาณดาวเทียม SMMS ในการวิจัยและประมวลผลข๎อมูลที่เวลาจริง 
เพื่องานด๎านการเกษตรและติดตามเฝูาระวังภัยธรรมชาต ิ: สํวนหนึ่งของการน าภาพถํายจาก
ดาวเทียม SMMS มาประยุกต์ใช๎งานด๎านการเกษตร คือ การน าภาพถํายมาเป็นข๎อมูลวิจยัใน
การประเมินพื้นที่ปลูกข๎าว เพื่อติดตามสถานการณ์การแพรํระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
ในพื้นที่ภาคกลาง โดยคณะนักวจิัย ได๎น า Spectrum ที่วัดได๎มาวิเคราะห์และประมวลผล
รํวมกับภาพถําย HIS จากดาวเทียม SMMS ในเขต จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 
ซึ่งอยูํในชํวงเก็บเกี่ยวข๎าว เฉพาะพื้นที่การเพาะปลูกข๎าวที่มีอาย ุ120 วัน ซึ่งการติดตาม
สถานการณ์ดงักลําวจะท าให๎ภาครัฐสามารถที่จะควบคุมและประเมินสถานการณ์หรือทันตํอ
เหตุการณ์ได๎ด๎วยศักยภาพในการใช๎ข๎อมูลภาพถํายดาวเทียม SMMS ที่รับภาพถํายได๎ทุกวนั 
รวมถึงการน าไปใชป๎ระกอบการประเมินพื้นที่เสียหายและการชดเชยแกํเกษตรกรได๎อีกด๎วย  
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 ด๎านผลงานนวัตกรรม : สูํการใช๎ประโยชน์ด๎านการทหาร 
 เปูาฝึกปราบเรือด าน้ า : ยานใต๎น้ าไรค๎นขับ  : ผลงานความรํวมมือระหวํางภาควชิาวิศวกรรม

การบนิและอวกาศกบัส านักงานวจิัยและพัฒนาการทางทหารกองทพัเรือ (สวพ.ทร.) เปา้ฝึกปราบเรือ
ด าน้ า เปน็ผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช๎ประโยชนท์างด๎านการทหารในการฝึกนายทหารพนักงานโซ
นาร์ให๎มีความช านาญ  สามารถพสิูจนท์ราบถึงเรือด าน้ าของขา๎ศึกได๎ในเวลาอันรวดเร็ว ทดแทนการ
ใช๎เรือด าน้ าจริงและการน าเข๎าจากตํางประเทศ 

 อุปกรณ์ฝึกการรบระยะประชิดโดยใช๎เทคโนโลยีเครือขํายรับรู๎ไร๎สาย : ผลงานของ 
รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก๎วและทีมวิจยั ภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได๎พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อ เป็น
ประโยชน์กับทางราชการทหาร ต ารวจ ในงานดา๎นการฝึกการรักษาความปลอดภัยของทหาร
และต ารวจ นับเปน็อีกผลงานหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได๎ด าเนินการพฒันา
เทคโนโลยดี๎านการทหาร 

 
 
 

 

หุํนยนต์เก็บกู๎ระเบิด : ผลงานของ รศ.ดร.  ณัฏฐกา หอมทรัพย์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได๎รับทุน
สนับสนุนจากส านักคณะกรรมการการวิจัยแหํงชาติ (วช.) เมื่อปี พ.ศ. 2550  เพื่อพัฒนาหุํนยนต์เก็บกู๎
ระเบิด และได๎สํงมอบหุํนยนต์เก็บกู๎ระเบิดชุดแรก เพื่อน าไปใช๎งานที่ศนูย์ขําวกรองประจ าพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ (กอ.รมน.) เมื่อต๎นปี 2552 ได๎น ามาซึ่งการได๎รับความสนับสนุนจากหนํวยงานในการมอบ
เงินสนับสนุนการสร๎างหุํนยนต์ ในตน๎ปี 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได๎รับมอบเงินสนับสนนุจากบริษัท 
ลักกี้เฟลม จ ากัด และการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค จ านวนหนํวยงานละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน)               
เพื่อสร๎างหุํนยนต์เก็บกู๎ระเบิด จ านวน 2 ตัว มอบให๎แกํกลุํมงานเก็บกู๎ระเบิดและตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด 
กองบังคับการตรวจปฏิบัติการพิเศษ ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 1 ตัว และมอบให๎กับศูนย์ขําวกรอง          
ประจ าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สํวนหน๎าคํายสิรินธร           
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี อีก 1 ตัวเพื่อน าไปใช๎งานเก็บกู๎ระเบิด 

 
 
 

อากาศยานขึ้น – ลงแนวดิ่งตรวจการณ ์: ผลงานของ รศ.ดร.  ณฏัฐกา หอมทรัพย ์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา้รํวมกบั ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา้ โรงเรียนนายเรืออากาศ จากผลส าเร็จของการสร๎าง
หุํนยนต์เกบ็กู๎ระเบิด ที่นบัเปน็ผลงานที่เปน็ประโยชน์อยาํงยิง่ส าหรับงานด๎านการทหาร ท าให๎เกิด
ความรํวมมือระหวํางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนนายเรืออากาศ   ในการคิดค๎น พัฒนา
และตํอยอดจากผลงานดงักลาํวเปน็การสร๎างรํมบนิอัตโนมัติไร๎คนขบัและอากาศยานขึน้-ลง แนวดิง่ 
ส าหรับภารกิจตรวจการณ์ ขึน้ เพือ่ใช๎ในการส ารวจภาคพื้นดนิ เฝา้รกัษาการณ์จากระยะไกล รวมถงึ
การส ารวจภัยธรรมชาติ     นอกจากจะลดความเสี่ยงอันตรายของผู๎ปฏิบัติงานแล๎ว ยงัมีราคาถูกกวํา
การน าเข๎าจากตาํงประเทศ 

 ด๎านผลงานนวัตกรรม : สูํการใช๎ประโยชน์ด๎านการผลิตกระแสไฟฟูา 
 
 
 

ชุดกังหันพลังน้ า : ผลงานของ รศ.ชัยวัฒน์ ขยนัการนาวี ภาควชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ชุด
กังหันพลังน้ า มีเส๎นผําศนูย์กลาง 2.00 เมตร และแบบหมุนขวางการไหลมีเส๎นผําศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร ที่ความเร็วน้ าออกแบบ 2.0 เมตร/วินาที (Design Velocity) จะ
ได๎ก าลังไฟฟา้สูงสุด 5 kW. การออกแบบกังหันพลังน้ าต๎นแบบติดตั้งที่ตอมํอท๎ายประตูคลอง
ลัดโพธิ์ฯ เปน็ต๎นก าลังไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าได๎สงูสุด 5.74 kW 
ซึ่งสูงกวําทีไ่ด๎วิเคราะห์และค านวณออกแบบไว๎ โดยจะมีการติดตั้งชุดกังหันพลังน้ าต๎นแบบ
กับโครงเหล็กที่ปรับขึ้นลงไดท๎ี่ทา๎ยประตูระบายคลองน้ าลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ ซึ่งผลจากการวิจยัและออกแบบชุดกังหันตน๎แบบในครั้งนี้ สามารถจะน าไป
ขยายผลในการผลิตไฟฟา้ที่ประตูระบายของกรมชลประทานทีม่ีอยูํทั่วประเทศได๎ 
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 ด๎านบริการวิชาการ 
 -โครงการสํงเสริมศักยภาพและการแขํงขันของประเทศด๎าน e-Learning และ

โครงการวิจัยการสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ  
หัวหน๎าโครงการ :  อ. นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็น
โครงการซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์รับด าเนินการให๎แกํ สกอ. และ สวทช. ในปี พ.ศ 2549 
ในวงเงิน 14 ล๎านบาท และ 15 ล๎านบาท ตามล าดบั ทั้ง 2 โครงการมีอาจารย์และนิสิตเข๎า
รํวมจ านวนมาก มีการลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทดลอง อุปกรณ์วิจัย และ สื่อการเรียน
การสอน ประมาณ 23 ล๎านบาท  

 -โครงการบรกิารระบบกลั่นกรองเว็บไซต์สมรรถนะสูง 
หัวหน๎าโครงการ :  รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์  ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์    
จากการส ารวจข๎อมูลเครือขํายของประเทศไทย พบวํามีการใชง๎านเพื่อเข๎าเวบ็ไซตไ์มํพึงประสงค์ 
/ขัดตํอกฎหมายของประเทศ เชนํ เว็บไซต์ทีส่รา๎งปัญหาความมัน่คงปลอดภัยเวบ็ไซตฟ์ิชชิง เปน็
ต๎น การป้องกนัจ าเปน็ต๎องใช๎ระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เนื่องจากการใชแ๎คช หรือ ไฟรว์อลล ์ 
ไมสํามารถแก๎ปญัหาได๎อยาํงมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้การกลัน่กรองเว็บในวงจรสื่อสารขนาด
ใหญํ เชนํ ที่อนิเทอร์เนต็เกตุเวย์ตาํงประเทศ (International Internet Gateway) ซึ่งมีอัตราเร็ว
หลาย 10 กิกะบิตตํอวนิาท ีจ าเปน็ต๎องมรีะบบทีส่ามารถรองรับข๎อมูลจราจรจ านวนมาก โดย
ต๎องไมสํํงผลกระทบกบัข๎อมูลจราจรตามปกต ิห๎องปฏบิัติการวิจยัเครือขํายประยุกต์ (Applied 
Network Research Lab) จึงไดท๎ างานวจิัยและพฒันาระบบเพื่อแก๎ไขปญัหาดังกลําว และน ามา
สูํผลผลิตที่ส าคัญคือ ระบบกลั่นกรองเว็บไซตส์มรรถนะสูง ที่สามารถติดตั้งในเซิรฟ์เวอร์
มาตรฐานทัว่ไป สถาปัตยกรรมระบบปจัจุบนัสามารถรองรับเครือขาํยอัตราเร็ว 40 กิกะบติตํอ
วินาที และสามารถขยายขนาดเพือ่รองรับอัตราเร็วระดบั 100 กิกะบิตตํอวนิาทไีด๎ โครงการนีย้ัง
มีสํวนในการตอบสนองยทุธศาสตร์ของคณะฯ หลายด๎านอีกดว๎ย 

 ด๎านกิจกรรมนิสติ 

 
 
 
 

 
 

 

ในรอบปีการศึกษา 2553  นิสิตคณะฯ ได๎พัฒนา ตํอยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จน
สามารถสร๎างประวัติศาสตร์หน๎าใหมํให๎กับการแขํงขันระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
รางวัลตํางๆ ในระดับชาติที่นิสิตคณะฯ เข๎ารํวมการแขํงขันและคว๎ารางวัลมาครอง 
นอกจากความสามารถทางวิชาการของนิสิตคณะฯ แล๎ว ยังมีนิสิตที่มีความสามารถ
ทางด๎านการกีฬาได๎สร๎างชื่อเสียงมาสูํคณะฯ ด๎วยการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาระดับนานาชาติ แสดงให๎เห็นถึงความเอาใจใสํและสนับสนุน
นิสิตของคณะฯ ให๎ได๎แสดงออกซ่ึงความคิดสร๎างสรรค์และผลงานในระดับ
นานาชาติ  โดยในปีนี้มีผลงานตํางๆ ที่ได๎รับรางวัล ดังนี้ ระดับชาติ ได๎รับรางวัล  
15 รางวัล จากนิสิตผู๎ได๎รับรางวัล 66 คน และระดับนานาชาติ ได๎รับรางวัล         
4 รางวัล จากนิสิตผู๎ได๎รับรางวัล 26 คน 
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 ด๎านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท าบุญถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแดํพระสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์    
ครบรอบ 72 ปี  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 

 พิธีวางแจกันดอกไม๎หมํอมหลวงชชูาต ิก าภู เนื่องในวนัสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 72 
ปี  เมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2553 

 การจัดงาน “ดงตาลผูกพนัสายสัมพันธ์วนัเกษียณ 2553” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 
 จัดท าบุญตักบาตรและบรรยายธรรม โดยหลวงพํอทํอน ญาณธโร เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553  
 การรํวมเปน็เจ๎าภาพถวายผ๎ากฐนิประจ าป ี2553 ณ วัดป่าโนนสงาํ จ.นครราชสมีา เมื่อวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2553 
 จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนือ่งในวารดิถีขึ้นปีใหมํ เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2553  
 การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ณ รพ. ศิริราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 
 พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 
 การจัดพิธสีืบสานประเพณสีงกรานต์รดน้ าขอพรบุคลากรอาวโุส ประจ าปี 2554 เมื่อวันที ่8 เมษายน 

2554  

 ด๎านการบริหาร 
รางวลับุคลากรดีเดํนระดับคณะ 

 

1. นายโกสุม ขุมเพ็ชร์ 
2. นางนงคราญ คงคาศรี  
3. นางจิตฤทยั เมาไธสง   
4. นางวชัรินทร คุ๎มเณร  
5. นางผกาแก๎ว แก๎วคง  
6. นางสาวพทัธนนัท์ แนขนุทด 
7. นายอภิชัย มากมี  

รางวลับุคลากรดีเดํนระดับมหาวิทยาลัย 

      
 

1. นางนงคราญ คงคาศรี  
2. นางผกาแก๎ว แก๎วคง  

 

รางวลับุคลากรดีเดํนระดับชาติ 

 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจ าภาควชิา
วิศวกรรมโยธา และหัวหน๎าศนูย์วิจัยและพฒันาวิศวกรรมปฐพแีละ          
ฐานราก ได๎รับการคัดเลือกให๎รับรางวัล ขา๎ราชการพลเรือนดีเดํน
ประจ าปี 2553 โดยได๎เข๎ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ                   
จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสนัตไิมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 

 

http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2553/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%CA%B6%D2%BB%B9%D2%A4%B3%D0%C7%D4%C8%C7%A1%C3%C3%C1%C8%D2%CA%B5%C3%EC/IMG_3270.JPG
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 ด๎านประกันคุณภาพ 
 ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2553 

 
 
 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลประกันคุณภาพ 3 ป ีซ๎อน 
- รางวัลประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ รางวัลระดับดีเยี่ยม 3 ปีซ๎อน 

ผลงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2550, 2551                
และ 2552 

 
 
 
 

 หนํวยงานรางวัลคุณภาพ :  ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ รางวัลระดับ
ดีเยี่ยม  ผลงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
 
 
 

 ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด๎านตํางๆ รางวัลระดับดีเยี่ยม 
- ผลงาน “การจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎” ส านักงานเลขานุการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 

- ผลงาน “การสอบโครงงานโดยการจัดนิทรรศการ” ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 กิจกรรมด๎านการวางแผนและประกันคุณภาพ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ภาพกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการจัดท าแผน
กลยุทธ์  
โดย รศ.ดร.ธนรัตน์ แต๎วัฒนา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ ์ 

วันที่ 14-15 
ตุลาคม 2553 

 
ประชุมชี้แจงตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมิน 
โดย รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย  
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ ห๎องประชุมอาคารนานาชาติ  
(อาคาร 17 ชั้น 2) 

วันที่ 25 
มกราคม 2554 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2553  

  ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 134,438,200 137,518,813 -3,080,613 143,077,100 179,553,553 -36,476,453 131,566,200 140,520,486 -8,954,286 
งบประมาณเงินรายได ้ 341,189,269 169,739,400 171,449,869 217,495,214 160,926,330 56,568,884 349,228,650 345,953,586 3,275,064 

รวม 475,627,469 307,258,213 168,369,256 360,572,314 340,479,883 20,092,431 480,794,850 486,474,072 -5,679,222 

  แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 225,205,910 1. งบบุคลากร 15,774,822 
2. เงินรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 30,686,719 2. งบด าเนินงาน 95,444,728 

3. เงินรายได้จากการบริหาร 8,237,378 3. งบลงทุน 190,191,908 
4. เงินรายได้จากดอกเบี้ย 1,082,946 4. งบอุดหนุน 1,000,000 

5. เงินรายได้จากรายได้อ่ืน 80,261.528 5. งบอ่ืนๆ 43,542,128 

 6. เงินรายได้จากการรับบริจาค 3,754,169 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 345,953,586 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 349,228,650   
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1.9.2 จ านวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 11 14 19 11 14 19 11 14 19 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาโท (รวม) 9 10 22 9 10 22 9 16 22 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาเอก (รวม) 7 3 10 7 3 10 7 3 10 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

รวมทั้งหมดทุกระดับ 27 27 51 27 27 51 27 33 51 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย          

- รวมหลักสูตรนานาชาติ          

หมายเหตุ : หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษของระดับปรญิญาเดียวกันใช้หลักสูตรเดียวกัน นับเป็น 1 หลักสูตร 

1.9.3 จ านวนบุคลากรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1.  อาจารย ์ 260 262 267.5 
2.  นักวิจัย 5 5 5 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 238 234 263 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 503 501 535.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  28 21 24 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 531 522 559.5 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ FTET ลาทั้งหมด FTET และรวมลา 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 92 84 95.5 23 17 17 115 101 112.5 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 76 87 85.5 4 3 5 80 90 90.5 
-  รองศาสตราจารย์ 89 88 83.5 0 1 2 89 89 85.5 
-  ศาสตราจารย์ 3 3 3 0 0 0 3 3 3 
รวมทั้งหมด 260 262 267.5 27 21 24 287 283 291.5 
คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตรี 7 6 5 8 5 5 15 11 10 
-  ปริญญาโท 73 69 65.5 18 13 13 91 82 78.5 
-  ปริญญาเอก 180 187 197 1 3 6 181 190 203 
รวมทั้งหมด 260 262 267.5 27 21 24 287 283 291.5 

 

ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม  อ. ผศ. รศ. ศ. รวม  

1 9 เดือน ขึ้นไป 4 65 195 264 93 85 83 3 264 
2 6-9 เดือน 2 1 4 7 5 1 1 0 7 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 1 3 4 4 0 0 0 4 
4 ลาศึกษาต่อ  5 13 0 18 17 1 0 0 18 
5 ลาเขียนต ารา 0 0 6 6 0 4 2 0 6 
6 รวมทั้งหมด 11 80 208 299 119 91 86 3 299 
7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 5 65.5 197 267.5 95.5 85.5 83.5 3 267.5 
8 รวมอาจารย์ท้ังสิ้น 10 78.5 203 291.5 112.5 90.5 85.5 3 291.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมทั้งอาจารย์ที่มสีัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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1.9.4 จ านวนนิสิต (นับจ านวนหัวนิสิตจริง) (ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 2,843 2,443 5,286 2,906 2,528 5,434 3,015 2,532 5,547 
- หลักสูตรภาษาไทย          
- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาโท (รวม) 645.5 1,042 1,687.5 720 1022 1,742 699 1,024 1,723 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาเอก (รวม) 142 46 188 148 38 186 158 48 206 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

รวมทั้งหมดทุกระดับ 3,630.5 3,531 7,161.5 3,774 3,588 7,362 3,872 3,604 7,476 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย          

-รวมหลักสูตรนานาชาติ          

 จ านวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2551-2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) N/A 792 678 1,470 757 674 1,431 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาโท (รวม) N/A 221 323 544 224 378 602 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาเอก (รวม) N/A 31 4 35 27 8 35 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,067 1,044 1,005 2,049 1,008 1,060 2,068 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย          

- รวมหลักสูตรนานาชาติ          
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES : Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 2,009.27 1,696.19 3,705.46 2,092.43 1,688.33 3,780.76 2,374.33 2,056.72 4,431.05 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

บัณฑิตศึกษา (รวม) 858.28 1,364.73 2,223.01 913.84 1,303.78 2,217.62 898.75 824.19 1,722.94 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

รวมทั้งหมดทุกระดับ 2,867.55 3,060.92 5,928.47 3,006.27 2,992.11 5,998.38 3,273.08 2,880.91 6,153.99 
-รวมหลักสูตรภาษาไทย          

-รวมหลักสูตนานาชาติ          

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า                    
(FTES : Full Time Equivalent Student)  

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1. จ านวนอาจารย์ปฏบิัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 260 262 266 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ทั้งหมด (FTES) 5,928.47 5,998.38 6,153.99 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสติเต็มเวลาเทียบเทา่ (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  20) 22.80 22.89 23.14 

 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 691 333 1,024 567 278 845 1,048 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาโท (รวม) 158 311 469 155 313 468 426 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

ปริญญาเอก (รวม) 10 3 13 12 1 13 10 
- หลักสูตรภาษาไทย          

- หลักสูตรนานาชาต ิ          

รวมทั้งหมดทุกระดับ 859 647 1,506 734 592 1,326 1,484 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย          

- รวมหลักสูตรนานาชาติ          
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1.9.5 งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สรุปจ านวนและงบประมาณโครงการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 

ภาควิชา 

จ านวนเงินทุนวิจัย (บาท) รวม 

โครงการ 

ท้ังหมด 

รวม 
จ านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 
ภายใน มก. ภายนอก มก. 

คก. คณะฯ คก. มก. รวม 
คก. 

รวม (1) คก. ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

คก. เอกชน คก. ต่างประเทศ รวม 
คก. 

รวม (2) คก. บริการวิชาการ
ประเภทวิจัย 

วศ.กบอ. 4  220,000  3    520,000  7    740,000  - - - - - - - - 1      889,572  8    1,629,572  
วศ.คต. 1  100,000  10 1,870,000  11  1,970,000  1       436,700  3   2,000,000  - - 4 2,436,700 5  11,704,500  20   16,111,200  
วศ.คก. 4  300,000  13  2,803,333  17  3,103,333  3    6,438,356  3   2,388,000  - - 6 8,826,356 7  14,837,253  30   26,766,942  
วศ.คม. 3  200,000  37  8,310,000  40  8,510,000  13   35,883,700  3   3,700,000  - - 16 39,583,700 5   2,527,523  61   50,621,223  
วศ.ทน. - - 4  1,330,000  4 1,330,000  1    2,200,000  - - - - 1 2,200,000 2  10,609,650  7   14,139,650  
วศ.ฟฟ. 3 250,000  11  1,880,000  14  2,130,000  3   12,500,000   - - - 3 12,500,000 7  37,890,000  24   52,520,000  
วศ.ยธ. 1 100,000  9  2,120,000  10  2,220,000  8   13,985,372  3   3,752,500  - - 11 17,737,872 13  69,484,127  34   89,441,999  
วศ.สวล. 3  200,000  5    860,000  8  1,060,000  2     4,890,000  4     580,000  1    140,880  7 5,610,880 10  72,176,000  25   78,846,880  
วศ.อก. 1    50,000  5  1,060,000  6  1,110,000  4    1,194,000  2     277,500  1    885,000  7 2,356,500 2  22,094,925  15   25,561,425  
วศ.วส. 5  270,000  4    930,000  9  1,200,000  7    1,655,725  1     900,000  - - 8 2,555,725 1      900,000  18    4,655,725  
ศ.พลังงาน - - - - - -  -  - - - - - 6  19,413,000  6   19,413,000  
ศ.ปฐพีฯ - - - - - -  -  - - - - - 1    3,778,672  1    3,778,672  
รวมท้ังสิ้น 25 1,690,000  101 21,683,333 126 23,373,333 42  79,183,853  19 13,598,000 2 1,025,880 63 93,807,733 60 266,305,222 249 383,486,288 
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ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการวิจัย 240 219 249 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ภายใน 25,535,800.00 24,926,000.00 23,373,333 
ภายนอก 222,250,449.00 519,415,347.00 360,112,955 

รวม 247,786,249.00 543,495,347.00 383,486,288 
จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ภายใน 32 87 126 

ภายนอก 79 132 63 

รวม 111 219 189 
จ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ระดับชาติ 234 199 136 

ระดับ
นานาชาติ 

182 180 112 

รวม 416 379 248 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

รวม 127 218 147 

จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจัย
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือน าเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 86 99 58 

ต่างประเทศ 140 82 66 

รวม 226 181 106 
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1.9.6 งานบริการวิชาการ  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

ชื่อโครงการบริการวิชาการ หน่วยงานว่าจ้าง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วงเงินว่าจ้าง
(บาท) 

หัวหน้าโครงการ 

โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทาง
หลวงผิวคอนกรีต 

กรมทางหลวง 17 ก.ย. 53-
14 ก.ค. 54 

44,999,000  รศ.ประทีป ดวงเดือน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

โครงการการจัดท าแผนบริหารจัดการ
กิจการรถไฟไทย 

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

1 ก.ย. 53-
31 ส.ค. 54 

44,000,000 รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (บูรณาการ Civic 
Education) ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-6) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1 ต.ค. 53-
27 ก.พ. 54 

27,600,000  รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา 
ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  

 

 

 

 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 120 110 117 
จ านวนคนที่ได้รับบริการ N/A N/A N/A 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 617,848,384.81 351,060,187.11 415,034,472.93 
มูลค่า (บาท) N/A N/A N/A 
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1.8.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2551 

1. ผลงานวิจัยดีเด่น  
การประชุมทางวชิาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 46 รางวัลดีเดน่ 
ผลงานวิจัยสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ : การพัฒนาเครื่องมือ
วัดศักย์แรงดูดน้ าในดนิ โดย อ.ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 
2. สุดยอดอาจารย์เก่ง 
ชื่อรางวัล The ASAEN Outstanding Engineering Achievement 
Contribution Award 2008 หน่วยงานที่ให้รางวลั ASEAN Federation of 
Engineering Organization (AFEO) โดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง   

 
3. สุดยอดนิสิตเก่ง  
รางวัลแชมป์โลก MOS Olympic 2008  ผลงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ นางสาวเพ็ญพร กออนันตกูล นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล
ชนะเลิศการแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic 2008 (MOS 
Olympic 2008) ครั้งที่ 6 ในประเภทโปรแกรม Microsoft Excel ภาษาอังกฤษ 
รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม 
ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท จากสถาบัน ARIT ในพิธีที่จัดขึ้น 
ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยนางสาวเพ็ญพร 
กออนันตกูล ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลกที่เมือง 
Orlando มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 

2552 

1. ผลงานวิจัยดีเด่น  
สภาวิศวกร มอบรางวัลผลงานทางวิศวกรรมการทางและจราจรในสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2552 โครงการจัดท าคู่มือ และการตรวจสอบการ
ออกแบบด้านงานทางของทางแยกต่างระดับ รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล 

 
2. สุดยอดอาจารย์เก่ง 
เมธีส่งเสริมนวัตกรรม หน่วยงาน ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ             
รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว อ.ดร.สมเจตน์  พัชรพนัธุ ์

 
3. สุดยอดนิสิตเก่ง 
แชมป์โลก World ROBOCUP 2009 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ระดับโลก และ 
รางวัลเอกสารยอดเยี่ยม : จัดโดย Graz University of Technology 

เมืองกราซ  ประเทศออสเตรีย : ทีม SKUBA หุ่นยนต์เตะฟุตบอล World RoboCup 
2009 ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย (ฟุตบอลหุ่นยนตช์ิงแชมป์โลก)  
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ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2553 

1. ผลงานวิจัยดีเด่น 
ระบบควบคุมประตูด้วย  RFID ผ่านระบบแลนไร้สายระบบควบคุมประตูด้วย RFID 
ที่เชื่อมต่อผ่านแลนไร้สาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์  
ใช้งานส าหรับลีนุกซ ์จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และทีมนักวิจัยไดพ้ัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุดอุปกรณ์ พัฒนาการแสดงผลการรับข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกรณีบัตร 
สูญหายหรือถูกขโมย และได้รับรางวัลชมเชย ประเภท RFID Application for 
Industry จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 
ประจ าป ี2553 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

 

2. สุดยอดอาจารย์เก่ง 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลนักเทคโนโลยรีุ่นใหม่ ประจ าปี 
พ.ศ.2553 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม                
ทิพย์สุวรรณ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือก           
จากมูลนิธสิ่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้รับรางวัล 
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2553 (2010 Young Tecnologist Awards) 
จากผลงาน เครื่องผสมสารน้ า Smart Doser การประกาศผลผูไ้ด้รับรางวัลดงักล่าว 
จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553    

 

3. สุดยอดนิสิตเก่ง 
ทีม SKUBA สุดยอดฟุตบอลหุ่นยนต์ตัวจริง ครองแชมปโ์ลก 2 สมัยซ้อน ประกาศ
ศักดาในสนามฟุตบอลหุ่นยนต์ขนาดเล็กอย่างยิง่ใหญ่และสมศักดิ์ศรีอีกครั้งกับนิสิต
วิศวฯ ทีม SKUBA ในการคว้าแชมป์โลกฟุตบอลหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาครองเป็นสมัยที่ 
2 ติดต่อกัน จากการแข่งขัน World RoboCup  2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 24 
มิถุนายน 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์    

 

 
1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอาคารเพ่ือการเรียน 
การสอน รวมทั้งสิ้น 17 อาคารในบริเวณพ้ืนที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รวมประมาณ 15 ไร่เศษ จากความจ าเป็นในการด าเนินการขยาย 
โอกาสทางการศึกษาและสาขาวิชาใหม่ๆ และการลงทุนสนับสนุน 
โดยภาครัฐในด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในรูปแบบ 
ของอาคารเรียนและปฏิบัติการตลอดจนสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ยังจ ากัด จึงส่งผลให้มีการร้องขอถึงความจ าเป็นในการต้องการ 
ใช้พื้นที่ในหลายภาควิชา ตลอดจนการลดลงของพ้ืนที่ เพ่ือกิจกรรมของนิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์   
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 พ้ืนทีอ่าคารในปัจจุบันในคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งสิ้นประมาณ 79,000 ตารางเมตร โดยประมาณการพ้ืนที่
ใช้สอยอาคารเพ่ือการเรียนการสอนประมาณ 52,000 ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยพ้ืนที่ต่อนิสิตในปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 9 
ตารางเมตรต่อนิสิต เมื่อพิจารณาจากแผนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้คณะมีมาตรฐานสู่ระดับสากลและมุ่งเน้นการ
ขยายตัวสู่ความเป็นเลิศในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การเน้นขยายการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต 
ส่งผลให้สัดส่วนค่าเฉลี่ยพื้นที่ต่อนิสิตและบุคลากรเพื่อพ้ืนที่การวิจัยควรจัดเตรียมให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเป็น 15-20 ตาราง
เมตรต่อนิสิต ไม่เพียงแต่ประเด็นด้านพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาและวิจัยพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมนิสิต โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆที่จ าเป็น
ต่อสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรในคณะก็มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมขยายควบคู่ไปด้วยเช่นกัน  
โดยรวมแล้วจึงประมาณการว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ควรมีพ้ืนที่เพ่ิมเป็น 140,000 ตารางเมตร ในอีก 15 ปีข้างหน้า  

ด้วยเหตุนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นความจ าเป็นในการเตรียมจัดหาพ้ืนที่เพ่ือให้ทันต่อความต้องการใน
อนาคตอันใกล้ ในเบื้องต้นได้เร่งศึกษาวางแนวทางจัดการก่อสร้างอาคารหลังใหม่โดยผลการส ารวจสรุปได้ว่ามีพ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพสามารถปรับขยายได้อย่างคุ้มค่า 3 พ้ืนที่ดังนี้คือ 

1. พื้นที่ โซน A บริเวณท่ีปัจจุบันเป็นอาคาร 2 ชั้นของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาคาร 2 ถึง 3 ชั้น
ของกลุ่มอาคารปฏิบัติการยานยนต์ บริเวณนี้มีพ้ืนที่ดินรวมประมาณ 2,400 ตารางเมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พื้นที่ โซน B บริเวณท่ีเป็นอาคาร 3 ชั้นของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคาร 12 ชั้นเดียว และ 
อาคารปฏิบัติการชั่วคราวชั้นเดียวของภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร 1-2 ชั้นของภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ า บริเวณนี้มีพ้ืนที่ดินรวมประมาณ 2,600 ตารางเมตร 
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3. พื้นที่ โซน C บริเวณท่ีเป็นอาคาร 3 บริการทางวิชาการ สูง 4 ชั้น และ อาคาร 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม (หัวล าโพง)  พ้ืนที่ดินรวมประมาณ 2,000 ตารางเมตร 

 

 
โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายไม่เบียดบังพ้ืนที่สีเขียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน แนวคิดหลักเพ่ือการพัฒนา

พ้ืนที่จึงมุ่งไปยังพ้ืนที่ที่เหลืออยู่จ ากัดทั้ง 2 พ้ืนที่นี้โดยก าหนดควรให้จัดการสร้างอาคารในแนวสูงในระดับที่เหมาะสม  
โดยพิจารณาร่วมกับกรอบช่วงระยะเวลาก่อสร้าง ความต้องการใช้งานที่เหมาะสมและงบประมาณท่ีเป็นไปได้ จึงก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างไว้เป็น 3 ช่วงระยะเวลาดังนี้ 
 

ช่วงระยะเวลาที่ 1 งบประมาณปี 2555-2557 
  

ด าเนินการพัฒนา พื้นที่ Zone A โดยเป็นการออกแบบอาคารสูง 14 ชั้น โดยท าการก่อสร้างในช่วงชั้นที่ 8-9 
ก่อน ประกอบด้วย พื้นที่อาคารจอดรถรองรับที่ ประมาณ 180 คัน ชั้นโถงเป็นลานโล่งตลอดชั้นเพื่อคืนพ้ืนที่ให้กับนิสิต
ได้ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยคาดหมายการใช้พื้นที่อาคารส่วนบนเพื่อการบริหารกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ การเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และบางส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมพ้ืนที่ 
20,000 ตารางเมตร ที่งบประมาณ 350 ล้านบาท (ประมาณพ้ืนที่คณะเพ่ิมข้ึน 25% จากปัจจุบัน) พ้ืนที่โซนนี้ยังรวมถึง
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแนวถนนเพ่ือเป็นทางเข้าออกของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับการรองรับ
การจราจรของแยกประตู 2 ด้านถนนงามวงศ์วานด้วย 
 

ช่วงระยะเวลาที่ 2 งบประมาณปี 2558-2560 
 

 พ้ืนที่ Zone B เป็นการออกแบบอาคารสูง 14 ชั้น โดยท าการก่อสร้างในช่วงชั้นที่ 8-9 ก่อน ประกอบด้วย 
พ้ืนที่อาคารจอดรถรองรับที่ ประมาณ 200 คัน ชั้นโถงเป็นลานโล่งตลอดชั้นเพ่ือคืนพ้ืนที่ให้กับนิสิตได้ประมาณ 2,500 
ตารางเมตร โดยคาดหมายการใช้พ้ืนที่อาคารส่วนบนเพ่ือการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ รวมพ้ืนที่ 20,000 ตารางเมตร ที่งบประมาณ 350 ล้านบาท (ประมาณพ้ืนที่คณะ
เพ่ิมข้ึน 50% จากปัจจุบัน) 
 

ช่วงระยะเวลาที่ 3 งบประมาณปี 2561-2570 
 

 พ้ืนที่ Zone A และ Zone B เป็นการต่อเติมอาคารสูงครบ 14 ชั้นทั้ง 2 อาคาร โดยท าการก่อสร้างในช่วงชั้น
ที่ 9-14 โดยคาดหมายการใช้พ้ืนที่อาคารส่วนบนเพื่อการเรียนการสอนของภาควิชาอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นหรือมีการเปิด
ขยายใหม่ในอนาคต รวมพ้ืนที่ 21,000 ตารางเมตร ที่งบประมาณ 450 ล้านบาท (ประมาณพ้ืนที่คณะเพ่ิมข้ึน 77% 
จากปัจจุบัน) 
 

 พ้ืนที่ Zone C เป็นการออกแบบก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่เสื่อมสภาพ ลักษณะเป็นอาคารสูง เพ่ือใช้
เป็นอาคารบริการทางการศึกษาและกิจการนิสิต โดยชั้นโถงเป็นลานโล่งตลอดชั้น เป็นลานเอนกประสงค์ประมาณ 
2,000 ตารางเมตร พ้ืนที่ส่วนนี้ยังไม่ได้มีการก าหนดแนวทางในรายละเอียดและส ารองไว้เพ่ือการปรับขยายตัวได้ต่อไป
ในอนาคต 
 

 โดยสรุปคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้วางแผนทางกายภาพไว้เป็นระยะเวลายาวเพ่ือตระเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
เพียงพอต่อการให้การศึกษา วิจัย และสร้างนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ระดับสากล 
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ผังบริเวณ Zone A และ B ที่พิจารณาพัฒนา 
 

 

                  

   ผังบริเวณ Zone A  
           อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 
          และอาคารปฏิบัติการยานยนต์ 
 
 
 

 

ผังบริเวณ Zone B 
อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
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การรายงานผลการด าเนินงาน 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน  
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปี 2554 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และ
มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที ่2.2.1 
ตารางท่ี 2.2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.88 4.63 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00 4.00 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 4.00 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.79 4.67 ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี  2.2.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน. กก. หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 3.86 - 3.86 5.00 5.00 3.86 5.00 5.00 3.86 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต  5.00 5.00 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - 5.00 3.76 4.00 3.76 4.88 4.88 3.76 4.63 4.63 3.76 
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 5.00 5.00 - 4.67 4.50 - - - - - 5.00 5.00 - 4.67 4.50 - 
องค์ประกอบที ่4 การวิจัย  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 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 5.00 - 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - 5.00 - 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ  - - 4.75 4.75 - 4.75 4.75 - - 3.60 - 3.60 4.75 4.75 3.60 4.75 4.75 3.60 
องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.79 - 4.46 5.00 5.00 4.79 5.00 5.00 4.46 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.27 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.32 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.3 
 

ตารางท่ี 2.2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรม การ คณะ กรรม การ 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ N/A 5.00 5.00 1.00 1.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 8 8 8 N/A 5.00 5.00 / / 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และ
 ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ 
 มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา 
 ระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  
 การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของ 
 การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล 
 ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ 
 ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/ 
 ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 
 

 

บทท่ี 2 หน้า 4 

ผลการด าเนินงาน  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 

1) การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ในการยกร่างแผนใช้ข้อมูลในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้ 

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล่าสุด 
- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ฉบับลา่สุด 
- รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก 
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับล่าสุด 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับล่าสุด 
- ผลการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จ การศึกษาในแต่

ละปี  ซ่ึงกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
- ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ของส่วนราชการ เช่น งบประมาณ เวลา เป็นต้น 
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญทางเทคโนโลยี และดา้นอื่น  ๆซ่ึงอาจมีผลต่อบริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 
- ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอื่นๆ 
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
- การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2565) 
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

3) งานแผนและประกันคุณภาพ  โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ ยกร่างแผน             
กลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือแผนงาน พร้อมทั้งตัวบ่งชี้ และค่าเปูาหมายความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้         
ซึ่งพิจารณาจากขอ้มูลที่ก าหนดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารคณะ  หลังจากนั้น
งานแผนฯ ส่งแผนที่ยกร่างเข้าที่ประชุมรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไข 

4) ท าประชาพิจารณ์และระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนยกร่างขั้นสุดท้าย 

5) ยกร่างแผนขั้นสุดท้าย 
6) น าแผนยุทธศาสตร์เสนอที่ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไ้ขและ             

ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 
2. หลังจากแผนที่ยกร่างได้รับความเห็นชอบ งานแผนฯ จัดส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภายในคณะ  ได้แก่ ภาควิชา ส านัก  สถาบัน  และ
ผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ 

3. รองคณบดีแต่ละฝุายจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยน าแผนหรือโครงการที่อยู่ในกรอบของแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ แต่ละพันธกิจมาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งตวัชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ โดยแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของรองคณบดีแต่ละฝุาย จะต้องผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมรองคณบดี 

4. คณะฯ ได้มีการด าเนินงานดังนี ้
1) งานแผนฯ โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝุายวางแผนฯ ยกร่างแผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือ

แผนงาน พร้อมทั้ง ตัวบ่งชี้ และค่าเปูาหมายความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้   ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่ก าหนดใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์และการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารคณะ  หลังจากนั้นงานแผนฯ ส่งแผนที่ยกร่างเข้า
ที่ประชุมรองคณบดี เพื่อพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง  
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2) รองคณบดีแต่ละฝุาย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยน าแผนหรือโครงการที่อยู่ในกรอบของแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ แต่ละพันธกิจมาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรม 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งระบุตัวบ่งชี้และคา่เปูาหมายวัดผลส าเร็จ
ของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมในแผนประจ าปี  โดยแผนปฏิบตัิการประจ าปีของรองคณบดีแต่ละฝุาย จะต้อง
ผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมรองคณบดีอีกครั้งหนึ่ง 

5. รองคณบดีแต่ละฝุาย รวบรวมผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือรับการตรวจสอบประเมิน
ตามระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งรายงานการด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์ส าหรับรอบระยะต่อไป  โดยแผนและผลการด าเนินงาน
จะต้องครบถ้วนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี              
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามปฏิทินกิจกรรมประจ าปี และผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนประจ าปี และจัดท า
รายงานเสนอต่อคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการด าเนินการต่อไป 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยงานแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน หลังจากนั้น
จัดท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมรองคณบดีฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา และให้ความเห็นในการ
ด าเนินการต่อไป    

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะน าผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ มาท าการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็น
ประจ าทุกปี โดยจะให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ จะต้องผ่านการพิจารณาขั้นต้นจากที่ประชุมรองคณบดี และ หลังจากนั้น
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะถ่ายทอดให้ภาควิชา สถาบัน ส านัก 
และศูนย์ ภายใต้สังกัดของคณะฯ รับทราบและด าเนินการต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานการประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาระที่ 1.2 วิสัยทัศน์คณะฯ 

1.1-1-2 
 

รายงานการประชุมรองคณบดีฯ คณะฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 1.1 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะฯ ปี พ.ศ.2554-2557 และระเบียบวาระที่ 3.1 

1.1-1-3 รายงานการประชุมรองคณบดีฯ คณะฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาระที่ 
2.1 ด้านแผนและประกนัคุณภาพ 

1.1-1-4 บันทึกฯ ขออนุมัติจัดโครงการสมัมนาบุคลากร คณะฯ ประจ าป ี2554 และเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
บุคลากรคณะฯ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  1 ข้อ มีการด าเนินการ  2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ  6 หรือ 7 ข้อ มีการด าเนินการ  8 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และความเชือ่มโยงกับแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 และแผนปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2553 – 18 ก.ย. 2557) 

1.1.-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ระเบียบ
วาระที่ 1.8 สรุปผลการจัดสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจ าปี 2554 

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 
ระเบียบวาระที่ 5.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554 

1.1-3-1 บันทึกฯ การจัดท าแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-55 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 
1.1-4-1 - แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ข้างหน้า (ตัง้แต่วันที่ 19 ก.ย. 2553 – 18 ก.ย. 2557) 
- แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- แผนปฏบิัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559  

1.1-5-1 รายงานการประชุมรองคณบดีฯ คณะฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ระเบียบวาระเพื่อ
พิจารณาที่ 1 การติดตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ระเบียบ
วาระที่ 5.1 การติดตามและการประเมินผลการด าเนนิการตามแผน 

1.1-7-1  แผนและผลปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 (คร้ังที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  
1.1-8-1 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2554-2557) และความเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 
1.1-1-1 รายงานการประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาระที่ 1.2 วิสัยทัศน์คณะฯ 
1.1-1-2 

 
รายงานการประชุมรองคณบดีฯ คณะฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 1.1 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะฯ ปี พ.ศ.2554-2557 และระเบียบวาระที่ 3.1 

1.1-1-3 รายงานการประชุมรองคณบดีฯ คณะฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาระที่ 
2.1 ด้านแผนและประกนัคุณภาพ 

1.1-1-4 บันทึกฯ ขออนุมัติจัดโครงการสมัมนาบุคลากร คณะฯ ประจ าป ี2554 และเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
บุคลากรคณะฯ  

1.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และความเชือ่มโยงกับแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 

1.1.-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ระเบียบ
วาระที่ 1.8 สรุปผลการจัดสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจ าปี 2554 

 
 
 
 
 
 



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 
 

 

บทท่ี 2 หน้า 7 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.4 
 

ตารางท่ี 2.2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้       N/A 4.88 4.63 8.00 6.00 
2.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร
หลักสตูร 

ข้อ N/A 6  6 6 ข้อ 6 ข้อ N/A 4.00 4.00 / / 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

190 67.13 203 69.283 203 69.64 63% 69% 5.00 5.00 5.00 / / 
183 293 291.5 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงือ่นไข 

1) 

92 32.50 88 30.03 88.5 30.36 30.03 30.00 5.00 5.00 5.00 / / 
283 293 291.5 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

ข้อ N/A 7  7 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ N/A 7  7 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ N/A 7  6 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 4.00 / x 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคณุลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ N/A 6  7 6 ข้อ 6 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ N/A 5  4 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 4.00 / x 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  
 และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555       
ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์ 
 มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง 
 ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  
 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ 
 ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม 
 ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน 
 มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิต 
 ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม 
 เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ ได้ใช้ขั้นตอนการด าเนนิการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การศึกษา มก.  โดยมีข้อมูลของขั้นตอนดังกล่าวแสดงไว้ที่เวบ็ไซต์ของกองบริการการศึกษา มก.  และคณะฯ มีหนว่ย
ส่งเสริมและพัฒนาทางวชิาการ  คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เป็นผู้รบัผิดชอบในการพิจารณา
หลักสูตรใหม่และหลักสตูรปรบัปรุง  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรที่ประกอบด้วย  คณาจารย ์ 
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก  ในการพจิารณาหลักสตูร 
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2. คณะมีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร ดังนี ้
1)  คณะฯ มีการพิจารณาหลักสตูรทีใ่นสงักัดทีท่ าการเปิดหลักสตูรแลว้แตไ่ม่ได้ท าการรับนิสติให้ด าเนินการปดิหลักสูตร 

เช่น  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ  และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟูา (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) ด าเนนิการปิดหลักสูตรโดยสาขาวชิาเสนอเรื่องผา่นการอนุมัติของคณะกรรมการตา่งๆ เชน่  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
3. คณะฯ มีการด าเนินงานให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1) คณะฯ ได้ด าเนินงานใหห้ลักสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2) คณะฯ อยู่ระหวา่งการด าเนนิงานใหห้ลักสูตรเปน็ไปตามประกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
3) ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กร

วิชาชีพอย่างน้อย 1 คน 
4. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการวชิาการ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการ

ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนนิงานให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ 
5. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการวชิาการ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการ 

ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนนิงานให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ 
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่เน้นการวิจยัมีจ านวน 31 หลักสูตร แบง่เป็นหลักสูตร

ระดับปริญญาโทเฉพาะ ก 21  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร  จึงคิดเปน็ คิดเป็นร้อยละ 60.78  
จากหลักสูตรทั้งหมดของคณะฯ 51 หลักสูตร   ซึ่งมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 

7. คณะฯ มหีลักสูตรที่เปิดสอนที่เน้นการวิจยัโดยมีจ านวนนิสิตทัง้สิ้น  1,560  คน แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท
เฉพาะ ก  1,327 คน  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 233 คน คณะฯ มีนิสิตรวมทุกระดับปรญิญารวมทั้งสิ้น 7,954 คน  
แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตร ี5477 คน  นิสิตระดับปริญญาโท 2244  คน  และนิสิตระดับปริญญาเอก  233  คน  
ดังนั้นจึงคิดนิสิตที่เน้นการวิจัยต่อนิสิตทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 19.61   โดยมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.1 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 6 ข้อ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
2.1-1-2 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.1-2-1 ตัวอย่างการปิดหลักสตูรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาติ)  และ  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.1-3-1 ตัวอย่างหลักสูตรคณะฯ ที่ด าเนนิการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา  และ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

2.1-3-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก 
2.1.4-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการ  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ท าหนา้ทีในการก ากบัดูแลให ้             

ทุกหลักสตูรด าเนนิงานให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวชิาชพี 
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการ  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ท าหนา้ที ในการก ากับดแูลให ้           

ทุกหลักสตูรด าเนนิงานให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวชิาชพี 
2.1-6-1 ตารางสรปุข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.1-7-1 ตารางสรปุจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ป.เอก ร้อยละ 63%  
เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 
 

 

บทท่ี 2 หน้า 11 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา ปฏิบัติงาน ลาทุกประเภท รวมทั้งหมด 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1. วุฒิปริญญาตรี 7 6 5 8 5 5 15 11 10 
2. วุฒิปริญญาโท 73 69 65.5 18 13 13 91 82 78.5 
3. วุฒิปริญญาเอก 180 187 197 1 3 6 181 190 203 
4. รวม 260 262 267.5 27 21 24 287 283 291.5 
5. อาจารย์ 92 84 95.5 23 17 17 115 101 112.5 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 76 87 85.5 4 3 5 80 90 90.5 
7. รองศาสตราจารย์ 89 88 83.5 0 1 2 89 89 85.5 
8. ศาสตราจารย์ 3 3 3 0 0 0 3 3 3 
หมายเหตุ : จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ 
เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   =  203 x100 =69.64 
             291.5 

  คะแนนที่ได้ =   69.64 x5  =5.80  = 5.00  คะแนน 
         60 
เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  =   203 x100 – 190 x100     
              291.5           283  
        = 69.64 – 67.14   = 2.5 
  คะแนนที่ได้   =  2.5 x5   =   1.42 คะแนน 
         12 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 190 67.14 203 69.28 5.00 5.00 ป.เอก 63% บรรลุ 

283 293 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 190 67.14 203 69.64 5.00 5.00 ป.เอก 63% บรรลุ 

283 291.5 
หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตัวเลขจ านวนอาจารย์ทั้งหมด จาก 293 คน เป็น 291.5 คน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(1) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 
2.2-2 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(2) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 
2.2-3 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(3) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
ปฏิบัติงาน ลาทุกประเภท รวมทั้งหมด 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1. วุฒิปริญญาตรี 7 6 5 8 5 5 15 11 10 
2. วุฒิปริญญาโท 73 69 65.5 18 13 13 91 82 78.5 
3. วุฒิปริญญาเอก 180 187 197 1 3 6 181 190 203 
4. รวม 260 262 267.5 27 21 24 287 283 291.5 
5. อาจารย์ 92 84 95.5 23 17 17 115 101 112.5 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 76 87 85.5 4 3 5 80 90 90.5 
7. รองศาสตราจารย์ 89 88 83.5 0 1 2 89 89 85.5 
8. ศาสตราจารย์ 3 3 3 0 0 0 3 3 3 
เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   = (รศ.) 85.5 + (ศ.) 3 x 100  =  88.5 x100 = 30.36 
            291.5     291.5  
       คะแนนที่ได้     = 30.36 x5  =  5.06  = 5.00 คะแนน 
                      30 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 92 32.51 88 30.03 5.00 5.00 30.00 บรรล ุ

283 293.5 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 91 32.51 88.5 30.36 5.00 5.00 30.00 บรรลุ 

283 291.5 
หมายเหตุ : มีศาสตราจารย์ 3 คน และปรับแก้ไขตัวเลขจ านวนอาจารย์ท้ังหมดจาก 293.5 คน เป็น 291.5 คน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(1) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 
2.3-2 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(2) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 
2.3-3 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(3) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ 
 บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ 
 ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน 
 การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ 
 บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย 
 สนับสนุน 
หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญ
และก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีข้ึน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล 

1) คณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝุายบริหาร ซึ่งดูแลด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดท า
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

2) คณะฯ ได้สนับสนนุให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านวชิาการ และเทคนิคการสอนและการวัดผลที่
มหาวิทยาลยัจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า  

3) ในส่วนของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนคณะฯ ได้จัดท าแผนการพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนนุ บรรจุในแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 และมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
รายบุคคล  (Individual Development Plans, IDPs) ในส่วนของส านักงานเลขานุการ  

2. คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) ด้านงบประมาณ 

1.1) คณะฯ ก าหนดเปน็นโยบายในการจัดสรรงบพฒันาคณาจารย์ในการเสนอผลงานทางวชิาการ
ต่างประเทศด้วยทุนพฒันาอาจารย ์

1.2) คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการสนบัสนุนให้คณาจารย์วฒุิปริญญาตรี/ปริญญาโท ได้ไปศึกษาต่อเพิม่พูน
ความรู้ในระดบัที่สงูขึ้น  โดยจัดสรรทุนพฒันาอาจารย์รวมถึงสนบัสนนุให้สมัครรับทนุศึกษาต่อจากภายนอก 

1.3) คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรงบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุในการไปฝึกอบรม สัมมนา
ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี ในวงเงิน 8,000 บาท/คน/ปี และ 6,000 บาท/คน/ปี ตามล าดบั รวม
วงเงินที่ให้การสนับสนุนในปีการศึกษา 25553 รวมทั้งสิ้น 3,310,000 บาท  

2) ด้านนโยบาย 
2.1) คณะฯ ได้สนับสนนุให้คณาจารย์ไปฝึกอบรม/สัมมนาตามหัวข้อที่ มก. ก าหนด อาทิ โครงการสมัมนา

อาจารย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอบรม เรื่อง การจัดท า Portfolio ของนิสิต โครงการ
อบรมเร่ือง การจัดท าและเขียน Course Syllabus  

2.2) คณะฯ ก าหนดเปน็นโยบายในการสนบัสนนุให้บุคลากรสายสนบัสนนุเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบัน/
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี ในรอบปีการศึกษา 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
3.1) คณะฯ โดยคณะกรรมการฝาุยทีเ่ก่ียวข้องมีการด าเนินการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ

ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดในรปูแบบตา่ง ๆ ของการสนับสนนุ อาทิ 
- ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ 
- การจัดหลักสตูร In-house Training โดยในปีการศึกษา 2553 ได้จดัการอบรมขึ้น จ านวน 7 หลักสูตร 
- การจัดหลักสตูรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553 ซึ่งจัดขึ้น วันท่ี 24 มีนาคม 2553 เพื่อ

เตรียมบุคลากรก่อนเข้าท างานใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ 
แนะน าความรูจ้ักกับภาควิชา/หนว่ยงาน เจ้าหน้าท่ีให้บริการส่วนกลาง รวมถึงสิทธ์ิประโยชน์และระเบียบ
ต่างๆ ท่ีพึงทราบ ฯลฯ มีบุคลากรจากท้ังสายอาจารย์และสายสนับสนุนเข้ารับการปฐมนิเทศ รวม 50 คน 

- การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เน้นด้านการบริการ (Service Mind) เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนายกระดับ
การให้บริการของบุคลากรสายสนบัสนุน ให้ตอบสนองต่อการเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ จ านวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วย การศึกษาดูงานการให้บริการ ณ ส านักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) เมื่อวันท่ี 
24 พ.ค.2553 (จ านวน 24 คน) และที่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล หัวข้อ “สุดยอดบรกิารที่ดี
ตามวิถีแห่งบ ารุงราษฎร์” เมื่อวันที ่7 มิ.ย.2553 (จ านวน 22 คน๗  ตามล าดับ 
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- การจัดการในด้านการจัดการความรู้ (KM) และจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในคณะฯ โดยจัดเกบ็อย่าง
เป็นระบบเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริงทัว่ท้ังองค์กร และมีเปูาหมายที่จะเป็นพัฒนาไปสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต ดังนี ้

o การศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการความรู้ โดยน าผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร ใน
ส านักงานเลขานุการ ไปศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 26 ม.ค.2554 (จ านวน 19 คน) 

- การจัดส่งบุคลากรสายสนบัสนนุเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ตามแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plans : IDPs)  ที่ตั้งไวท้ั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั (รวมทั้งสิ้น             
77 คน ในจ านวน 89 หลักสูตร) 

4) การน าระบบพี่เลี้ยงมาใชใ้นการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ริเริ่มน าระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุที่บรรจุเข้าท างานใหม่ 

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา ในส่วนของส านักงานเลขานุการ ที่เปน็หน่วยงานกลางหลักใน
การให้บริการ เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร
ให้พนักงานใหม่รับทราบ การชีแ้นะแนวทางในการปฏิบัตตินเพือ่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
การท างานและระบบงานภายในองค์กร โดยมีก าหนดระยะเวลาการท าหนา้ที่พี่เลี้ยง 6 เดือน ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2553 ส านักงานเลขานุการมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง รวม 9 คน โดย
อยู่ระหว่างการท าหน้าที่พี่เลี้ยง จ านวน 7 คน 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1) คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โดยการให้สวัสดิการดา้นตา่งๆ ดังนี้ 
- สวัสดิการด้านการศึกษาเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างช่ัวคราว 
- สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล มก. /การประกนัสุขภาพกลุม่ 
- สนับสนุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม 
- สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นแก่บุคลากรทุกสายงาน 
- สนับสนุนให้มโีครงการให้ความรูเ้สริมด้านอาชีพแก่บุคลากรสายสนบัสนุน 
- การจ่ายเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราว ส าหรับพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างช่ัวคราวตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่คณะฯ ก าหนด 
2) คณะฯ มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในทุกระดบั โดยจัดให้มีโครงการรางวัลเพือ่สนับสนุน 

ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ ได้แก่ 
- โครงการ Star Service Awards 
- โครงการ Best Improvement Awards 
- โครงการ Best Suggestion Awards 
- โครงการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าป ี

3) นอกเหนือจากนี้ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี คณะฯ ได้จัดใหม้ี Fitness Center เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงอยู่เสมอ ให้บริการทั้งนิสิต บุคลากรของคณะ และบุคคลทั่วไป 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้ 
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) คณะฯ ได้ก าหนดหลักปฏบิัติในการให้บุคลากรทีไ่ด้รบัการพฒันา ระบุการน าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการฝกึอบรมหรือ

สัมมนาไปใช้พฒันางานในความรับผดิชอบ ตลอดจนการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องผ่านรายงานการไปฝึกอบรมหรือสมัมนา 
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2) ภาควิชา/หน่วยงานมีการมอบหมายภาระหนา้ที่การท างานแก่บคุลากรในส่วนขององค์ความรู้และทักษะที่
ได้จากการพฒันา อาทิ กรณีผ่านการอบรมด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะได้รับมอบหมายงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบตัิงานจริง หรือกรณีผ่านการอบรมเรื่องการ
เขียนรายงานการประชุม จะไดร้ับมอบหมายงานในหนา้ที่เลขานุการการประชุม ท าหนา้ที่จดรายงานการ
ประชุมเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง 

3) คณะฯ ได้ใช้กลไกการจัดการความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ทีไ่ดจ้ากการพัฒนาสูน่ิสิตและบุคลากร ผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการแบ่งปนัความสู่จากเพื่อน...สู่เพื่อน ของส านักงานเลขานุการ การจัดกิจกรรม CoP 
(Community of Practices) ซึ่งมีบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาเปน็ Facilitator  ในการถ่ายทอดความรู้ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประจ าคณะฯ น าเข้าวาระพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อหารือแนว

ทางการให้คณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนนุรับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 

2) ผลจากการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดน้ ามาสู่การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร
ผ่านช่องทางการประชุมบุคลากรสายอาจารย์ และสายสนับสนนุ รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสายสนับสนุน และการเผยแพร่ผา่นชอ่งทางเว็บไซต์ของคณะฯ 

3) ในด้านการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าหนด ผลจากการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้น ามาสู่การ
มอบหมายให้คณะกรรมการฝุายวิชาการของคณะฯ มีหนา้ทีส่่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์คณะฯ 
และคณะกรรมการสายสนบัสนนุ มีหน้าที่ในการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนนุ  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลความส าเร็จของแผนฯ ในเชิงปริมาณ 

1.1) จ านวนบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาด้วยทนุสนับสนนุของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ            
(ในปีการศึกษา 2553 มีจ านวน 1 คน) ซึ่งยังผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุที่มีคุณวฒุิสูงขึ้นอนัน าไปสู่คุณภาพการเรียนการสอน 

1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวชิาการ เสนอผลงานทางวชิาการในปีการศึกษา 2553 
มีจ านวนเท่ากับ 467 ราย คิดเปน็ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด  (600 คน) 

2) ผลส าเร็จของแผนฯ ในเชิงคุณภาพ  
2.1) บุคลากรที่ได้รับทนุพฒันาอาจารย ์และทุนบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวชิาการ หรือน าเสนอผลงาน

วิชาการสว่นใหญไ่ด้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด และภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาเข้าปฏิบตัิงานแลว้ ไดน้ าความรู้มาใช้ในการปฏบิัติงาน รวมทัง้ได้มีการผลิตผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะของบทความงานวิชาการทั้งส่วนบคุคล และการวิจัยร่วมกับบุคคลอื่นทัง้ภายในและนอกสถาบัน รวมทั้งมี
การผลติต ารา/หนังสือ เอกสารประกอบการสอน และบทความวิจัยซึง่งานทางวิชาการเหล่านี้ สามารถน ามาเป็น
ผลงานทางวชิาการ เพื่อเสนอขอการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงเปน็การเพิ่มขึน้ของผลงานทางวชิาการ/
วิจัยแก่คณะฯ ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันาคณะฯ 
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7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
1) คณะฯ ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ทราบข้อดี ข้อบกพร่อง                 

ความเหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งในกระบวนการ
ฝึกอบรม และการจัดฝึกอบรม ในทุกโครงการที่คณะฯ จัดขึ้น 

2) ด้านการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผน รองคณบดีฝาุยบรหิาร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสาย
สนับสนนุและผู้บริหารระดบัคณะวิชา หน่วยงานจะต้องพิจารณาทบทวนผลประเมินความส าเร็จของแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนไปปรับปรุงแผนฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

3) คณะฯ โดยคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการสายสนบัสนุน ควรจะร่วมกับหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเลขานุการ ด าเนินการส ารวจความต้องการของบุคลากร  ในประเด็นหัวข้อการฝึกอบรมที่
ต้องการได้รับการพัฒนา  โดยควรมีการส ารวจความต้องการทุก 2 หรือ 3 ปี เป็นอย่างน้อย 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.4 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-2-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ลงวันที ่25 ส.ค.2551 เร่ือง ระเบียบวา่ด้วยทนุพัฒนาอาจารย์ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2551 และประกาศคณะฯ (ฉบบัที่ 2) ลงวันที่ 1 ต.ค.2551 
2.4-2-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ืองระเบียบว่าด้วยการให้ทุนบคุลากรไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2552 
2.4-2-3 แผนการจัดสรรเงินคา่พัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานประจ าปี 
2.4-2-4 โครงการอบรม/สัมมนา มก. 
2.4-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 7 ต.ค.2552 วาระที่ 1.7 
2.4-2-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร ์ลงวันที่ 25 ส.ค.2551 เร่ือง ระเบียบวา่ด้วยทนุพัฒนาอาจารย์ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2551 และประกาศคณะฯ (ฉบบัที่ 2) ลงวันที่ 1 ต.ค.2551 
2.4-2-7 บันทึกและโครงการ การขออนุมัติจัดฝึกอบรม 
2.4-2-8 เอกสารโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 2553 และรายชื่อบุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศ 
2.4-2-9 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
2.4-2-10 แผนพัฒนาบุคลาการรายบุคคล ส านักงานเลขานุการ (ตามเอกสารแนบ 9,10 ข้อ 3.5 ) 
2.4-2-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและหัวหนา้หน่วยงาน สล.(ตามเอกสารแนบ วาระที่ 4.2 ) 
2.4-2-12 โครงการระบบพี่เลีย้งพนักงานใหม่ ส านักงานเลขานุการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.4-3-1 โครงการรางวัล Star Service Award ประจ าปี พ.ศ. 2553 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-3-2 โครงการ Best Improvement Awards ประจ าปี พ.ศ. 2553 
2.4-3-3 โครงการ Best Suggestion Awards ประจ าปี พ.ศ. 2553 
2.4-3-4 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
2.4-3-5 โครงการ Kasetsart Engineering Fit & Firm 
2.4-4-1 แบบฟอร์มรายงานการไปฝึกอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
2.4-5-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 31/2554 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 เร่ืองมอบหมายหน้าที่ด้านจรรยาบรรณ

อาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-6-1 แบบประเมนิผลการฝึกอบรมทีค่ณะฯ จัด  

1. เอกสารการสอบถามหัวข้อการฝึกอบรม 
2. สรุปผลการส ารวจความต้องการในหัวข้อการฝึกอบรม 

2.4-7-1 สรุปแบบประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก ่
 นิสิตทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน  
 ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา  
 ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ  
 โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง 
 ความต้องการของผู้รับบริการ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ และส่วนกลาง มก. มีการจัดให้บริการแกน่ิสิตด้านคอมพิวเตอร์  591 เครื่อง และอุปกรณ์ของนิสิตลงทะเบียนกับ             
มก. ได้แก่ มือถือและ Notebook  12,798 เครื่อง  เครื่อง รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต = 13,389 เครื่อง           
และคณะฯ มีค่า FTES ของนิสิต (ไม่ปรับค่า) 5,292.53 คิดเป็นสัดสว่นค่า FTES/เครื่องคอมพิวเตอร์ = 0.40 FTES ต่อเครื่อง                
ซึ่งไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  
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2. คณะฯ มีการให้บริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดังนี ้
1) คณะฯ มีการใหบ้ริการห้องสมดุ และศนูย์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  และส านักหอสมุดของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มีการฝึกอบรมการใชบ้ริการห้องสมุดผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ใหก้ับนิสติทุกปีการศึกษา 
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริการห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยพัฒนาระบบ Max@learng 

เพื่อช่วยการเรียนการสอน และการติดต่อระหว่างผู้เรยีนและผูส้อน และนิสติทุกคนมีการลงทะเบยีนเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์            
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร และคณะฯ มีการจดัการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่นิสิตเฉพาะเรื่องทีน่่าสนใจในทุกปีการศึกษา 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริการทางด้านกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายที่ครอบคลุมพ้ืนที่            
ใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใช้สอย และสวนพักผ่อนกิจกรรมของนิสิต   โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่   
รอบอาคารเรียนต่างๆ ท าให้มีความสะดวกในการติดต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สะดวก และมีการปรับปรุงความเร็ว
ของระบบให้มีความเร็วสูงขึ้นทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการด าเนินการดังนี้ 
1) มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายส าหรับให้บริการด้านงานทะเบียนออนไลน ์และจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์บางส่วน             

ที่หน่วยทะเบียนฯ เพื่ออ านวยความสะดวกผ่านระบบสาย LAN  ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง   
2) การบริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล ก็สามารถใช้ห้องพยาบาลบริการนิสิตที่เจ็บปุวยไม่สบายที่สถานพยาบาล  

มก. และหากมีเหตุฉุกเฉินหน่วยยานพาหนะ จะมีบริการรถจัดน าส่งได้อย่างรวดเร็ว   
3) การบริการด้านสนามกีฬา นิสิตสามารถใชบ้ริการจากส านักกีฬาที่มีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ฯลฯ 
4) คณะฯ เปิดบริการห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรได้ออกก าลังกาย มีการบริการ 
5) ร้านอาหารให้กับนิสิตทั้งในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริเวณสวนพักผ่อนของนิสติ 
6) มีการประชาสัมพนัธ์คู่มือการศึกษา ป ี2554  ให้กับนสิิต  บคุลากร  และอาจารย์  ประกอบไปด้วย  แนะน าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  ท าเนยีบอาจารย์  หลักสูตร  เพลงสถาบัน  ผา่นเว็บไซต์ของคณะที ่www.eng.ku.ac.th 
5. คณะฯ มีการด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

1) ในพื้นที่โดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดการเร่ืองความปลอดภัยด้วยระบบจัดเวรยามร่วมกับระบบ 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ในตัวอาคาร และใชป้ระโยชน์ในการดูแลของแม่บ้านรักษาความสะอาด ช่วยเสริม
กับระบบเวรยาม และระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ในด้านระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูาและประปา คณะฯ จัดให้
หน่วยอาคารสถาน ที่มีชา่งช านาญการดูแลบ ารุงรักษาในเบื้องต้น และประสานกับการไฟฟาูนครหลวง และ 
การประปานครหลวง หากเกิดข้อขัดข้องเกินกว่าคณะฯ ที่สามารถจะด าเนินการเองได้  

2) ระบบน้ าเสียในคณะฯ อาคารแต่ละหลังจะมีระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นก่อนส่งน้ าเสียไปสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
กลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3) ในด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย อาคารใหม่จะได้รับการออกแบบให้มีระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ ระบบ   
ดับเพลิงอัตโนมัติแบบหัวกระจายน้ าเปน็หลัก ส าหรับอาคารเก่าจะใช้ระบบถังดับเพลิง และมนีโยบาย           
ที่จะปรับปรุงอาคารเก่าให้มีระบบดบัเพลิงแบบอัตโนมตัิเพิ่มเติม โดยถือหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

6. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการบริการ ดังนี้ 
1) คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา เปน็ประจ าทกุปีการศึกษา ซึ่งปี 2553 มีสรุปผลคะแนนเฉลี่ยการประเมนิโดยนิสิต =3.55 
และมีการประเมินที่เก่ียวข้องในการให้บริการข้อ 2-5 ดังนี้ 



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 
 

 

บทท่ี 2 หน้า 20 

- ประเมินการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้คะแนนเฉลีย่ 3.76 (ข้อ 2)  
- ประเมินด้านกายภาพ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.45 (ข้อ 3 และ ข้อ 5) 
- ประเมินด้านบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น การให้บริการการเรียนการสอนของหน่วยทะเบยีนฯ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.67 (ข้อ 4) 

2) คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องเรียนในด้านความพร้อมใช้ของโสตทัศนูปกรณ์  ความสะอาด         
ของห้องเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงให้อุปกรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา การประเมินคุณภาพการให้บริการห้องเรียน   ในด้านความ
พร้อมใช้ของโสตทัศนูปกรณ์ ความสะอาด และน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงคุณภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ให้ทันสมัยขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนของ
นิสิต เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.5 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณแ์ละคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตจ าแนกตามหน่วยงานจาก web ของกองแผนงาน 
2.5-1-2 ตารางแสดงการบริการอุปกรณแ์ละคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553  

(ข้อมูลจากส านักบริการคอมพิวเตอร์) 
2.5-2-1 เอกสารประชาสัมพันธ์ศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
2.5-2-2 เอกสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
2.5-3-1 ภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.5-4-1 ภาพถ่ายร้านอาหาร ห้องฟิตเนต ส่วนหย่อม คอมพิวเตอร์ที่หน่วยทะเบียนฯ  และเวบ็ไซต์ทีป่ระชาสัมพันธ์คู่มือ

การศึกษา 2554 ให้กับนิสิต  บคุลากร  และอาจารย์ www.eng.ku.ac.th  
2.5-5-1 ภาพการก าจัดน้ าเสีย ระบบความปลอดภัย และโทรทัศน์วงจรปดิของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.5-6-1 การประเมินการบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 
2.5-7-1 แผนและผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

http://www.eng.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน 
 ในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน 
 และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 
 กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
 ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
 ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีการน าเอาระบบการประเมินการเรียนการสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

2. ทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) ทุกรายวชิาของคณะฯ มีการจดัท ารายละเอียดของรายวชิาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
2) อาจารยผ์ู้สอนของคณะฯ ได้มีการออกแบบการเรียนการสอน  และการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

เช่น การให้ท าการบา้น  การจดัท ารายงานกลุ่ม  การเรียนผา่นสื่อ  การสอนทางอนิเทอร์เน็ต  การพานิสิตไปเรียนรูน้อก
สถานที่ เปน็ตน้  โดยมีการก าหนดไว้ในแผนการสอนแตล่ะรายวชิา 

3. คณะฯ มีการส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ เชน่ 
1) คณะฯ ได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับปริญญาตรี  ได้แก่ Senior Project  ในระดับ

ปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก ได้แก่ Thesis     
2) คณะฯ ได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชา Lab  เช่น วิชา seminar  

4. ทุกหลักสตูรของคณะฯ ได้มีการให้ผู้มีประสบการณท์างวชิาการหรอืวิชาชพีจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีสว่น
ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน  เชน่  วชิา 01200421 การผลติในองค์กรญี่ปุนุ  เปน็วชิาที่คณะฯ ได้ร่วมมือกับ  
JODC ของประเทศญีปุ่นุท าการเปิดสอนให้กับนสิิตคณะฯ ในระดบัปริญญาตรี 

5. คณะฯ มีการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาจากการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ดังนี ้
1) คณะฯ มีการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาจากการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2) มีการสง่เสริมให้นิสติตีพิมพผ์ลงานวิจยัที่เปน็วทิยานิพนธ์  โดยอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธส์ามารถน าผลงานวิจยันัน้

ไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
6. คณะฯ มีการประเมนิผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้โดย

ผ่านทางระบบการประเมนิการสอนของอาจารย์โดยนิสติของทางมหาวทิยาลยัฯ 
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7. คณะฯ มีการพฒันาหรือปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
1) อาจารย์คณะฯ มีการน าผลจากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนิสติมาปรับปรงุการสอน 
2) คณะฯ มีการน าเอาระบบการประเมินการเรียนการสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจดัการเรยีนการ

สอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.6 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.6 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : ไม่พบหลักฐานเกณฑ์ข้อที่ 5 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 เว็บไซต์ระบบการประเมนิการเรียนการสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนที ่

เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ได้แก ่กรอกแบบ มคอ.3  ที่ www.eng.ku.ac.th/mko/login.php  และกรอกแบบ  
มคอ.5 ที่ http://theory.cpe.ku.ac.th/tqf5 

2.6-2-1 Couse Syllabus ของรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ ทีไ่ด้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.6-3-1 ระดบัปริญญาตรี  ได้แก่ Senior Project  ในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก ไดแ้ก่ Thesis     
2.6-4-1 ตารางเรียนการเปิดสอนวิชาการผลิตในองค์กรญี่ปุุน 
2.6-5-1 วิจัยสถาบนัที่พฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.6-6-1 ระบบการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิตของทางมหาวทิยาลยัฯ 
2.6-7-1 ระบบการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิตของทางมหาวทิยาลยัฯ และเว็บไซต์ระบบการประเมนิการเรียน

การสอน  ระบบ มคอ.3  และระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก ่
กรอกแบบ มคอ.3  ที่ www.eng.ku.ac.th/mko/login.php  และกรอกแบบ  มคอ.5 ที่ 
http://theory.cpe.ku.ac.th/tqf5 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

http://www.eng.ku.ac.th/mko/login.php%20%20และ
http://theory.cpe.ku.ac.th/tqf5
http://www.eng.ku.ac.th/mko/login.php%20%20และ
http://theory.cpe.ku.ac.th/tqf5
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ 
 ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ 
 สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ 
 ผู้ใช้บัณฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
 คุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
 หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ 
 นานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  
ผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  
โดยมีผลการประเมิน = 3.87 

2. คณะฯ มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑติมาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร 
3. คณะฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยจัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับนิสิต

ในช่วงปิดภาคเรียน 
4. คณะฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการประชุมทางวิชาการ มก.  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตของคณะฯ ได้มีโอกาส

น าเสนอผลงาน 
5. คณะฯ มีกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต ดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศตามบอร์ดต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) ส่งประกาศและประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

- หัวหน้าภาควิชา 
- กรรมการฝุายกิจการนิสิตทุกภาควิชา 
- นายกสโมสรนิสิต 

3) น าประกาศข้ึนเว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิต เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นิสิต อาจารย์และบุคลากรของคณะได้รับทราบ 
4) มีโครงการปัจฉิมนิเทศจัดโดยคณะฯ  ให้นิสิตทั้งปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟัง 

6. มีการจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มก. 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.7 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 6 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 เว็บไซต์ข้อมูลของกองแผนงานที่สรุปความพงึพอใจของนายจา้งที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ระดับปริญญาตรี) 

2.7-2-1 วิจัยสถาบนัในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7-3-1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.7-4-1 เอกสารประชุมทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.7-5-1 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
2.7-6-1 เอกสารการจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ที่จดัโดยบัณฑิตวทิยาลัย มก. 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้ 
 และเปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายที่ก าหนด 
 ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการต่อยอดจากการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย  
   เกษตรศาสตร์ ข้อ 8 มีจิตส านึกด้านคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่  

การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุข และการมีจิตส านึก 
เพ่ือส่วนรวมและสังคม โดยการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศแจ้งนิสิตถือปฏิบัติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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2. คณะฯ มีกิจกรรมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
1) มีการประชาสัมพนัธ์ปิดประกาศตามบอร์ดต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) ส่งประกาศและประชาสัมพนัธ์ ดังนี ้

             -  หัวหน้าภาควิชา 
- กรรมการฝุายกิจการนิสิตทุกภาควิชา 
- นายกสโมสรนสิิต 

3) น าประกาศขึ้นเว็บไซต์ฝาุยกิจการนิสิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นสิิต อาจารย์และบุคลากรของคณะได้รับทราบ 
3. คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม ดังนี้ 

1) มีการจัดโครงการประกวดและสง่เสริมนิสิตดา้นการแต่งกาย และมีความประพฤติดี  โดยเกณฑก์ารคัดเลือก             
มีการเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 

2) มีการจัดโครงการประกวดรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3) มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้นิสิต 

4. คณะฯ มีการด าเนินการสรุปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต (Intania Clear mind) 
5. คณะฯ มีนิสิตที่ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม และจริยธรรม ดังนี้ 

1) น.ส.เฟื่องรดา  พึ่งใหญ่  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไดร้ับรางวัลดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
- ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม  จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ได้รับวุฒบิัตรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาอภิธัมมัตถสงัคนะ  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และไดน้ าความรู้นี้ไปชว่ยสอนผูอ้ืน่ต่อ ซึ่งถือว่านิสิตมีจิตอาสา สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนิสิตดีเด่น 
- ประกาศนียบัตรสอบไลไ่ด้ธรรมศึกษาตรี ชั้นโท และชั้นเอก ออกให้โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร-ินายก  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- เกียรติบัตรผ่านการสอบวัดความรู้เก่ียวกับพระพุทธศาสนาระดบัอุดม,มัธยม,ปฐม ออกให้โดยอภิธรรมมหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย วัดระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
2) นายฉัตรชฎิล  กิ่งทอง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

- ได้รับรางวลัชนะเลิศในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทานฯ จดัโดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
- ประกาศนียบัตรสอบไลไ่ด้ธรรมศึกษาตรี ชั้นโท และชั้นเอก ออกให้โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร-ินายก 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
3) นายทศวรรษ  ติปากระพันธุ์  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผ่านการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

- ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม และศนูย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดโดย  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.8 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 5 ข้อ บรรลุ 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.8 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : ไม่พบหลักฐานเกณฑ์ข้อที่ 4  
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2.8-2-1 ส าเนาการแจ้งคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต 
2.8-2-2 ภาพเอกสารประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิต 
2.8-3-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรางวัลและประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีการแต่งกายและ 

ความประพฤติดีเด่น 
2.8-4-1 สรุปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต (Intania Clear mind) 
2.8-5-1 ใบสมัครคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ได้รับรางวัล 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.5 
 

ตารางท่ี 2.2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       0.00 5.00 4.67 3.00 2.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ N/A 7  6 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 4.00 / X 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ N/A 6  6 6 ข้อ 6 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข้อ N/A 5  5 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ ต้องการ 
          ของนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต ดังนี้ 
1)  จัดโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่  เพื่อให้นิสิตได้รบัทราบแนวทางการเรียนและการใชช้ีวิตในมหาวทิยาลยัแก่นิสติใหม่  

ตลอดจนค าแนะน าตา่ง ๆ ที่ถ่ายทอดโดยคณาจารย์และศษิย์เก่า 
2) มีการจดัโครงการวนัพบผูป้กครองนิสิตชัน้ปีที ่1 เพื่อหารือเรื่องการลงทะเบียนของนสิิต  
3) มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษา  เพื่อชี้แนะแนวทางการลงทะเบียนเรียน ระเบยีบข้อบังคบัตา่ง ๆ ค าแนะน าในเชงิวชิาการ 

วิชาชพี ตลอดจนการใชช้ีวติแก่นสิิตทุกคน 
2. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต ดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ผา่นทางบอร์ดประชาสมัพันธต์ามอาคารเรียนตา่ง ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 
2) มีการสง่ SMS ถึงนิสติให้ทราบถึงก าหนดการของกจิกรรมตา่ง ๆ ทีส่ าคญัอย่างสม่ าเสมอ 

3. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นิสิตดังนี้ 
1) มีการจดักิจกรรมแนะแนวการสมคัรงาน เปน็ประจ าทุกปีการศึกษา โดยมีวทิยากรจากบริษทั/หน่วยงานตา่ง ๆ  

มาจดับรรยายและจดั WORK SHOP ให้แก่นิสิตทีส่นใจ 
2) มีการจดังาน JOBFAIR โดยใชช้ื่อ “สร้างงาน ดงตาล สานฝัน” ทุกปกีารศึกษาในช่วงเดือนมกราคม เพือ่ให้นิสิต             

ที่จะส าเร็จการศึกษาไดพ้บกบัผูป้ระกอบโดยตรง 
3) มีการจดัแนะน าสาขาวชิาเพื่อชีแ้จงรายละเอียดหลักสูตรรวมทัง้รายละเอียดดา้นการประกอบอาชพีของแตล่ะ

สาขาวิชาให้แก่นสิิตชัน้ปีที ่1 ที่ยงัไมแ่ยกสังกัดภาควิชา เพื่อประกอบการตัดสนิใจในการเลือกสาขาวิชา 
4) มีการจดัสอนวชิาปรัชญาองค์กรญี่ปุุน และจัดกิจกรรมเสริมต่อจากการเรียนรู้ทางทฤษฎี  โดยการจดัให้นิสิต              

ไปศึกษาดงูานช่วงปดิเรียนภาคตน้เดือนตลุาคม ในโครงการ JODC และจดัโครงการพบผูป้ระกอบการ JODC             
มารบัสมคัรงานในชว่งเดือนมกราคม 2554 

5) มีการจดัโครงการกา้วแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ทุกภาควชิาเพื่อให้นิสิตที่แยกสังกัดภาควิชาแล้ว ได้รู้จกักับอาจารย์
และบุคลากรของสาขาวชิารวมถึงกิจกรรมและการด าเนินการของสาขาวชิา  และให้ได้รู้จักลักษณะงานของ
วิชาชีพที่เลือกเรียน รวมทั้งได้พบปะกบัศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ  ส่งผลให้คณะฯ ผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพในการท างานในทุกด้าน และปลูกฝังจรรยาบรรณและความเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต 

6) มีการจดัโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปน็วิศวกรทุกภาควิชา เพือ่ให้นิสิตทีจ่ะส าเร็จการศึกษามีความพร้อมทัง้
ทางดา้นวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม และดา้นอืน่ๆ  เพื่อออกไปเปน็วิศวกรที่ดีมีคณุภาพ 
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4. คณะฯ มีการจัดบริการข่าวสารแก่นิสิตเก่า ดังนี้ 
1) มีเว็บไซต์ของสมาคมนิสติเก่า  คณะวิศวฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เกา่  รวมทั้งเผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทางหนึง่ดว้ย 
2) เปิดโอกาสให้ศิษย์เกา่ได้เข้ารว่มกจิกรรมกบันิสติปจัจุบนั เชน่ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวทิยาลยั กิจกรรมวิ่ง

ประเพณี โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่การเปน็วิศวกร เป็นต้น 
3) สมาคมนิสติเก่าคณะวิศวฯ มีการส่งขา่วสารให้ศิษย์เก่าได้รบัรู้ข่าวสารและกิจกรรมของทางคณะฯ  ทั้งดา้นวชิาการ

และดา้นอืน่ๆ  (สารดงตาลสัมพนัธ์) 
5. คณะฯ มกีารจัดโครงการน าศิษย์เก่าศึกษาดงูานนอกสถานที่ เชน่ สนามบินสุวรรณภูมิ  จดัโดยสมาคมนิสติเก่าคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

6. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ดังนี้ 
1) แต่ละกิจกรรมจะมีการประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมแล้ว กิจกรรมทุกกิจกรรมมี

คะแนนเฉลี่ย .3.61 จากคะแนนเต็ม 5 นอกจากนี้ยังน าข้อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงการท ากิจกรรมในโอกาส
ต่อไปอีกด้วย 

2) เปิดโอกาสให้นิสิตที่มาติดต่องานผ่านหน่วยกิจการนิสิต ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมแลว้ได้คะแนน 3.90  
จากคะแนนเต็ม 5 และทางหน่วยกิจการนิสิตยังได้น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงการ
ให้บริการในโอกาสต่อไป 

7. คณะฯ น าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนาการบริการนิสติ เชน่ การรับปรุงระบบขั้นตอนการฝึกงานผ่านเว็บไซต์ 
www.wt.eng.ku.ac.th เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต  สามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน                   
ได้ตลอดเวลา 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ : ไม่พบหลักฐานเกณฑ์ข้อที่ 7 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดงานวันปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.1-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดงานวันพบผูป้กครองนิสิตชัน้ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.1-1-3 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่  73 /2553 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
3.1-2-1 ภาพกระดานปิดประกาศประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-2-2 Print Sceen การส่ง SMS ถึงนิสิต 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

http://www.wt.eng.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-2-3 ภาพเว็บไซตฝ์ุายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-2-4 จุลสารจาวตาล 
3.1-3-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์มาบรรยาย/รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก 
3.1-3-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดงานวันสรา้งงาน ดงตาล สานฝัน ครั้งที่ 8 
3.1-3-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดงานแนะน าสาขาวชิา 
3.1-3-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการพบผูป้ระกอบการ JODC 
3.1-3-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.1-3-6 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจดัโครงการเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.1-4-1 ภาพเว็บไซตส์มาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-4-2 ภาพการร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่าในวันวิ่งประเพณี/สอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย 
3.1-4-3 สารดงตาลสัมพนัธ์ สมาคมนสิิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-5-1 สารดงตาลสัมพนัธ์ สมาคมนสิิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-6-1 สรุปการประเมินผลการจัดงานโครงการดงตาลสัมพันธ์ 
3.1-6-2 สรุปการประเมินผลการจัดงานโครงการ  Aero Camp 
3.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตคร้ังที่ 2/2554 วาระพิจารณาที่ 4.1 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ซึ่งการพิจารณางบประมาณในการจัดกิจกรรมของปีตอ่ไป จะมีการน าผลการประเมนิของปีที่
ผ่านมา มาพจิารณาในการเพิ่มหรือลดงบประมาณ  ในการจัดโครงการด้วย 

3.1-7-1 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยกจิการนิสติ 
3.1-7-2 สรุปผลการประเมนิการบริหาร (บริหารงานดา้นพฒันานิสติ) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย   6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย  
 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่สง่เสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย  
  และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณและสง่เสริมกจิกรรมทีส่อดคล้องกับกรอบ มคอ. ครบทุกดา้น เชน่ โครงการก้าวแรกสู ่

วิศวกรยุคใหม ่โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปน็วศิวกร โครงการปฐมนิเทศนสิิตฝึกงาน เปน็ตน้ 
2. คณะฯ มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1) ทุกภาคการศึกษาจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต โดยนิสติของคณะฯ และน าผลที่ได้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิานของกรรมการสโมสรนิสิตชุดต่อ ๆ ไป 

2) จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสติทุกปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสโมสรนสิิตประจ าปีการศึกษา 2553 และ
คณะกรรมการสโมสรนิสติประจ าปี 2554  รวมทัง้นิสติจากชุมนุมตา่ง ๆ ทุกชมุนมุทุกกลุม่ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
เข้าร่วมโครงการจ านวน  196 คน และได้เชญิผู้อ านวยการส านักประกันคณุภาพ มก. มาบรรยายในหวัข้อ “กิจกรรม
นิสิตกบัการสง่เสริมการประกันคณุภาพไม่ใช่เรื่องยาก"  

3. คณะฯ มีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปจัดกิจกรรมแก่นิสิต ดังนี้ 
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์              

- โครงการก้าวแรกสู่วศิวกรยคุใหม ่
2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- โครงการเกียร์-มนุษย์ โดยร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน  
ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดวัดเพชรมุณีวรวิหาร และปลูกปุาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร 

- โครงการเกียร์-กระป๋องสู่ธรรมชาติ โดยร่วมกับสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สถานพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาเขาน้ าพุ จังหวัดกาญจนบุรี 

3) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
- โครงการลอยกระทง    
- โครงการไหวค้ร ู

4) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- โครงการ Sport day sport week เปน็การจัดแขง่ขันกฬีาภายในคณะฯ เพื่อเชื่อมความสามัคคีและเป็นการ 

คัดเลือกตัวนักกีฬาของคณะฯ ด้วย 
- โครงการกีฬาดงตาลสัมพันธ์ เปน็การจดัแข่งขนักีฬาระหวา่งวทิยาเขต 5 วทิยาเขตของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
- โครงการกีฬาสามเสา้ จดัการแข่งขันกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 สถาบนั ได้แก่  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
5) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- โครงการ Intania Clear Mind ครั้งที ่4 
4. คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1) โครงการเปิดโลกวิศวกรรม เปน็การจัดร่วมกบันสิิตหลายสถาบนัทัว่ประเทศ โดยจดับธูแสดงผลงานดา้นวิศวกรรมของนสิิต 
2) สนบัสนนุให้นสิิตมีกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับสถาบนัอืน่ๆ  เชน่ กฬีาสามเสา้ (จุฬา-เกษตร-ธรรมศาสตร์) 
3) การประชุมสหพนัธน์ิสิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
4) ให้การสนบัสนนุนสิิตให้มีกิจกรรมร่วมกับคณะอืน่ ๆ  เชน่  โครงการ KEY # Camp จัดร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร,์ โครงการ

เกียร์ – กระป๋องสูธ่รรมชาติจัดรว่มกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร   โครงการ เกียร-์มะนุดสู่วิถีพุทธจัดร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์   
5) มีการจดักิจกรรมสัมมนาคณะท างานของสโมสรนสิิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานและวางแผนจดักิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกนั 
5. คณะฯ ด าเนินการประเมินผลส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมแก่นิสิต ดังนี้ 

1) กิจกรรมที่จดัโดยนิสติ จะมีการจดัท ารายงานผลการจัดกิจกรรมรวมถึงแบบประเมนิผลทุกโครงการ และรวบรวมไว้ที่
หน่วยกจิการนิสติ 
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2) หน่วยกจิการนิสติ ได้มีการน าผลการจดักิจกรรมนิสติ มก. มาประเมินและก าหนดแผนการจดักิจกรรม ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการลด/เพิ่มกจิกรรม ใหส้อดรบัตามผลการประเมิน โดยมีการประชุมร่วมกับนิสติและ
คณะกรรมการฝาุยกิจการนสิิต ในช่วงก่อนปิดภาคการศึกษาแรกทุกปี 

6. มีการน าผลการประเมินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2553  มาปรับปรุงในการจัดงานปีการศึกษา 
2554 โดยการปรับเปลี่ยนก าหนดการ เช่น เปลี่ยนจากการบรรยายแนะน าอาคารสถานที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร ์เป็น
จัดท าวิดิทัศน์ให้นิสิตใหม่และผูป้กครองได้รับชม และมีการเสวนาของศิษย์เก่าเพ่ือบอกเล่าประสบการณ์การใชช้ีวิตใน
มหาวิทยาลัยแทนการบรรยาย เพ่ือให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.2 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 6 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-1-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-2-1 สรุปการประเมินผลการจัดงานโครงการดงตาลสัมพันธ์ 
3.2-2-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาสโมสรนสิิต ประจ าปีการศึกษา 2553 เอกสาร

ประกอบการบรรยายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ มก. 
3.2-3-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-3-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเกียร์-มะนุด สู่วิถีพทุธ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเกียร์-กระป๋องสู่ธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-6 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ Sport Day Sport Week ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-7 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการดงตาลสัมพนัธ์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-8 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการกีฬาสามเส้า ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-3-9 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ Intania Clear Mind ครั้งที่ 4    
3.2-4-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเปิดโลกวิศวกรรม ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-4-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการกีฬาสามเส้า ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-4-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเกียร-์มะนุด สู่วิถีพทุธ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-4-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเกียร์-กระป๋องสู่ธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-4-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ KEY # Camp ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-4-6 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาสโมสรนสิิต ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2-5-1 บันทึกข้อเสนอแผนงานของสโมสรนิสิตประจ าปี 2553 
3.2-6-1 สรุปการประเมินผลการจัดโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต  
 อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ และมีการจัดประชุมอาจารยท์ี่ปรึกษานิสิตและ
ผู้ปกครอง ในช่วงที่นิสิตอยู่ชั้นปีที่ 1 

2. คณะฯ มีการเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
1) แจกแผ่นซีดีทีร่วบรวมข้อมลู กฎระเบียบ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 
2) มีการจัดท าคู่มือและเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหินา้ที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น จรรยาบรรณ คู่มืออาจารย์          

ที่ปรึกษา เป็นต้น กฎระเบียบว่าดว้ยวินัยนิสิต และยังสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์ของฝุายกจิการนสิิตได้อีกทางหนึ่ง 
3) ประสานความร่วมมือ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีปัญหาในทุก ๆ ด้าน 
4) มีการประเมินผลระบบอาจารย์ทีป่รึกษาผ่านทางเว็บไซต์ 

3. คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝุายวชิาการ เปน็ประธาน รองคณบดีฝุายกิจการนิสติ เป็นรองประธาน หัวหน้าภาควิชาจ านวน 10
ภาควชิา 1 สาขาวชิา เป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่   11 พฤษภาคม 2553 

4. คณะฯ ได้แจกแบบสอบถามใหน้ิสิตประเมินความพึงพอใจหลังจากนิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  และน าสรปุผล    
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. จากผลการประเมินและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว มีมติให้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้  
1) ท าหนังสือขอ E-mail อาจารย์ทีป่รึกษาทกุทา่นจากภาควชิา  เพื่อน าขึ้นเวบ็ไซต์ฝาุยกิจการนิสติ เพื่อเป็นช่องทางให้

นิสิตตดิต่ออาจารย์ทีป่รึกษาได้สะดวกขึน้ 
2) ท าประกาศแจ้งให้นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ทุกคนต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.3 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 5 ข้อ บรรล ุ

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 57/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-1 แผ่นซีดีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-2 เอกสารคู่มือประกอบการประชุมวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 
3.3-2-3 ภาพเว็บไซต์ฝุายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.3-2-4 ภาพเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2553 
3.3-4-1 สรุปแบบประเมินโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-5-1 บันทึกข้อความ เรื่อง การขอข้อมูล E-mail จากภาควิชา 
3.3-5-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
   

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.6  
 

ตารางท่ี 2.2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       N/A 5.00 5.00 3.00 3.00 
4.1 ระบบและกลไก

การพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ N/A 7  7 7 7 N/A 5.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ N/A 6  6 6 6 N/A 5.00 5.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 546,241,347 2,045,847.74 383,486,288 1,399,584.99 383,486,288 1,407,289.13 100,000 200,000 5.00 5.00 5.00 / / 
267 274 272.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และ 
 ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ 
 ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการวจิัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรา้งสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยดังนี้ 
1) คณะฯ มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการฝาุยวิจยั และคณะกรรมการฝาุยพัฒนาสิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดี 

เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยคณบดี เป็นรองประธาน และผูแ้ทนจากทุกภาควิชา เป็นกรรมการ และบคุลากรของหน่วย
สนับสนุนการวิจยัและนวตักรรม เปน็เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานกุาร ท าหน้าทีบ่รหิารงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ก ากับดูแล
ทุนอุดหนนุการวิจยั ทุนอดุหนุนตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการ และทุนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่อาจารย์ นักวิจยั และนิสติ รวมทั้ง
ประสานงานด้านแหล่งทุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอก ฯลฯ 

2) มีกระบวนการการจดัสรรทนุอุดหนนุการวิจยั โดยพิจารณาผา่นที่ประชุมคณะกรรมการฝาุยวจิัย และจดัสรรทุนโครงงาน
วิศวกรรมของนิสติช้ันปีท่ี 4 โดยพิจารณาผา่นที่ประชุมคณะกรรมการฝาุยพัฒนาสิง่ประดิษฐ์และนวตักรรม รวมทั้งท าหนา้ที่
รวบรวมข้อมลูงานวิจยั ข้อมลูบทความทางวิชาการ และข้อมลูโครงการวศิวกรรมนสิิตช้ันปีท่ี 4 เพื่อเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์และ
เก็บเป็นฐานข้อมูลของคณะฯ 

3) มีการจดัตั้งศนูย์วิจยัเช่ียวชาญเฉพาะทางของคณะฯ รวม 9 ศูนย์ ซึ่งด าเนินการวิจยัเพื่อใหค้วามรู้ดา้นวิชาการเฉพาะทาง 
 และผลติผลงานสร้างสรรคไ์ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

2. มีการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนโดยน าผลงานวิจัยมาประยุกตใ์ช้ด้านการเรียนการ
สอนและต่อยอดโครงการวิจัยให้พัฒนาเพ่ิมขึ้น มีรายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสรา้งสรรค์ท่ีน ามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจ าปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งสิ้น 76 ผลงาน จากทั้งหมด 112 ผลงานวจิัยที่
น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยรวบรวมจากฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
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3. คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ดังนี้ 
1) มีการจดัอบรมโครงการเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรดา้นการวิจัย (Research Forum) เพื่อสร้างเครือข่ายงาน 

วิจัย องค์ความรู้ ความช่วยเหลือ และพันธมิตรในการวิจัยใหเ้พิ่มมากข้ึน ในหัวข้อ “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ถูกใจ
ผู้ประเมิน” โดยเชิญวิทยากรพิเศษ จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  มาให้ค าแนะน าในฐานะที่เป็นผู้พิจารณาให้ทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ และสอดแทรกความรูด้้านจรรยาบรรณ
นักวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ของคณะฯ 

2) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีการแจกคู่มือจรรยาบรรณนักวิจยัแก่อาจารย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ดา้นจรรยาบรรณแก่
นักวิจัยในการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2554  

4. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้ 
1) คณะฯ ใหก้ารสนับสนุนการท าวิจยัของอาจารย์ นักวิจยั ภายใตห้ลกัเกณฑ์ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เรื่องระเบยีบ

ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย พ.ศ.2536 และประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.ก. เรือ่งหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนอุดหนนุการวิจยั ปี พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์ให้ทุนอดุหนุนหนว่ยปฏิบัติการวิจยัเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ.2543 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทางดา้นวิชาการและค้นคว้าวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยมคีณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาให้ทุน 

2) คณะฯ ใหก้ารสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการใหเ้งินอุดหนุนตีพมิพผ์ลงานทางวิชาการของ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มก. พ.ศ.2553 โดยมีคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาให้ทุน 

3) คณะฯ ใหก้ารสนับสนุนนสิติไปท าวจิัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานวศิวกรรม ณ ต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ทุนสนับสนนุนิสติไปท าวจิัย วิทยานพินธ์ หรือโครงงานวศิวกรรม ณ ตา่งประเทศ พ.ศ.2552 ทั้งในระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท
และปรญิญาเอก เพื่อส่งเสรมิให้นสิิตมีศักยภาพและประสบการณ์ดา้นการวิจัยเพิม่ขึ้น 

4) คณะฯ ใหก้ารสนับสนุนทุนนสิติในการท าโครงงานวศิวกรรมของนิสติช้ันปีท่ี 4 ทุกสาขาวิชา ภายใตร้ะเบยีบกองทุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเบกิค่าใช้จา่ยส าหรบัวิชาโครงงานวิศวกรรม นิสติช้ันปีท่ี 4 เพื่อส่งเสริม
ผลงานของนสิิต โดยมีคณะกรรมการฝุายพัฒนาสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมเปน็ผู้พจิารณา 

5) คณะฯ ใหก้ารสนับสนุนทุนแก่ทุกภาควิชาในการพัฒนาศักยภาพผลงานนวัตกรรม ภายใต้การให้ทุนสนบัสนุน One Department               
One Product เพื่อส่งเสรมิให้น าผลงานนวตักรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขนัในเวทีต่าง ๆ   พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการฝุายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 

6) มีการสรปุและรวบรวมจ านวนผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี  
5. คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 

1) ภาควิชาที่สังกดัคณะฯ มหี้องปฏิบัตกิารวิจัยที่ทันสมยั สามารถรองรับการบริการเครื่องมือและอปุกรณก์ารวจิัยไดเ้พียงพอต่อ
การเรียนการสอน การวิจยั และให้ค าปรกึษากบัหน่วยงานภายนอก เช่น  
- ห้องปฏิบตัิการภาควิชาวศิวกรรมวสัดุ  http://mat.eng.ku.ac.th/Research%20&%20Servics.htm,  
- ห้องปฏิบตัิการภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์http://www.cpe.ku.ac.th/laboratories,  
- ห้องปฏิบตัิการภาควิชาวศิวกรรมทรพัยากรน้ า http://www.wre.eng.ku.ac.th/equipment/ 

2) คณะฯ มีคณะกรรมการฝุายวจิัยและคณะกรรมการฝุายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย
และนวัตกรรมแก่อาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งให้การสนับสนนุและแนะน าในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 

3) มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูลการวิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
และ ฐานข้อมูลของส านักหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-
03-07-16 เพื่อส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัย นิสิตคณะ ให้ค้นคว้าข้อมลูงานวิจัยได้อยา่งกว้างขวาง 

4) คณะฯ มีการเขา้ร่วมจดัประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีอาจารย์ นักวิจยั และนิสติเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และ
ร่วมเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จ านวน 7 คน และภาคบรรยายจ านวน 24 คน 

 

http://mat.eng.ku.ac.th/Research%20&%20Servics.htm
http://www.cpe.ku.ac.th/laboratories
http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-03-07-16
http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-03-07-16


        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 
 

 

บทท่ี 2 หน้า 36 

6. คณะฯ มีการติดตามผลการสนับสนุนดังนี้ 
1) มีการตดิตามผลส าเร็จของการด าเนนิโครงการวิจัยทีข่อรบัทุนสนับสนุนจากคณะฯ โดยติดตามงานวิจยัเมื่อครบก าหนดระยะเวลา             

การท าวิจัย โดยการแจ้งเตือนไปยังอาจารย ์นักวิจยัที่ได้รับทนุ ทางจดหมายอิเล็กทรอนคิส ์
2) มีการประเมินผลงานวิจัยจากรายงานฉบับสมบรูณโ์ดยจดัส่งให้ผูท้รงคณุวุฒิทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ประเมินผลงาน 
3) มีการรายงานผลงานของฝุายวิจัยต่อที่ประชุมรองคณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก 6 เดือน 

7. คณะฯ มีการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง ดังนี้ 
1) มีการสรปุผลการประเมินในการจดักจิกรรมตามข้อ 1 ถึง 6 และน าผลที่ได้มาปรบัปรุงการด าเนินงาน 
2) มีการน าผลการประชุมสมัมนาบุคลากรประจ าปีมาปรับปรุงแผนปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝุายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 119/2553 
4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝุายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ ที่ 118/2553 
4.1-2-1 ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน จากฐานข้อมูลงานสรา้งสรรคข์องสถาบันวิจยั

และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) http://www.rdi.ku.ac.th 
4.1-3-1 ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.eng.ku.ac.th และคู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1-4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบวา่ดว้ยกองทนุสง่เสรมิและพฒันาการวิจัย ป ีพ.ศ.2536 
4.1-4-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปี พ.ศ.2548  
4.1-4-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทนุอุดหนุนหน่วยปฏบิัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2543 
4.1-4-4 ตารางสรปุเงนิอุดหนุนการวิจัย และตารางสรุปเงนิทนุอุดหนนุตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการ ปงีบประมาณ 2553 
4.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครัง้ที่ 3/2553-1/2554 
4.1-5-1 เว็บไซต์ภาควชิาวิศวกรรมวัสดุ http://mat.eng.ku.ac.th/Research%20&%20Servics.htm 
4.1-5-2 เว็บไซต์ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ http://www.cpe.ku.ac.th/laboratories 
4.1-5-3 เว็บไซต์ภาควชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า http://www.wre.eng.ku.ac.th/equipment/ 
4.1-5-4 ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
4.1-5-5 ฐานข้อมูลการวิจัย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th 
4.1-6-1 แจ้งเตือนอาจารย์ นักวิจัย ที่ไดร้ับทุนและครบก าหนดการด าเนนิโครงการวิจัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4.1-7-1 สรุปผลการประเมินเสวนา เร่ือง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ถูกใจผู้ประเมิน” 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

http://mat.eng.ku.ac.th/Research%20&%20Servics.htm
http://www.cpe.ku.ac.th/laboratories
http://www.wre.eng.ku.ac.th/equipment/
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ 
 ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
 หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้ 
 เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ 
 ผู้เกี่ยวข้อง 
  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก 
 หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ 
 ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร          
 (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีระบบกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้ 
1) สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 
2) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 
3) มีการส่งเสรมิและจูงใจให้เผยแพรผ่ลงานในรูปของการให้เงินสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
2. คณะฯ มีคณะกรรมการฝุายวิจยั และคณะกรรมการฝุายพฒันาสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม ท าหน้าที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์  
     เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1) มีการเข้ารว่มแสดงผลงานและองคค์วามรู้ในงานนิทรรศการทั้งภายในมหาวิทยาลยั และการร่วมแสดงงานนทิรรศการที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2) มีการรวบรวมผลงานเชิงนวตักรรม และตีพิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะของหนงัสือรวบรวมผลงาน และมีการเผยแพร่ทางสื่ออินเตอรเ์นต็ 
4. คณะฯ มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1) มีการส่งเสรมิให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงกับหน่วยงานภายนอก และ
สนับสนุนให้มคีวามร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือชุมชน เพื่อให้น าผลงานไปใช้งานจริงในภาคสนาม 

2) มีการส่งเสรมิให้สร้างผลงานต้นแบบท่ีเหมาะสมต่อการน าไปพัฒนาต่อยอดไปสู่งานเชิงพาณิชย์ 
5. มีคณะฯ มีบุคลากรรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและประสานงานการขอจดทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยที่ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยประสานงานร่วมกับส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ 
จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 
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6. คณะฯ มีหน่วยงานสนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการให้ความชว่ยเหลือ ให้ความรู้ 
และอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจยั ที่ประสงค์จะด าเนนิการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดท าเอกสารตั้งแต่ 
เริ่มขอจดทะเบียนทรัพย์ทางปญัญา ตลอดจนติดตามผลส าเร็จของการขึ้นทะเบียนและแจ้งตอบกลับไปยังอาจารย์ และ  
นักวิจัยภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.2 N/A 5 ข้อ และ 

เป็นไปตามเกณฑ ์
N/A 5.00 5 ข้อและ 

เป็นไปตามเกณฑ ์
บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 คณะฯ อนุมัติจ่ายคา่ตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิในตรวจสอบความถกูต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการลงตีพิมพ์ผลงาน
ทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10801/0095 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 

4.2-1-2 คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนอาจารย์ ไปน าเสนอผลงานทางวชิาการในตา่งประเทศ ภายใต้ระเบียบทนุ
พัฒนาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร ์

4.2-2-1 จัดท าเว็บไซตร์วบรวมผลงานวิจยั บทความทางวชิาการ วิศวกรรมสาร มก. ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อเผยแพร่ผลงานดา้นการวิจัยของคณะฯ 

4.2-3-1 รวบรวมผลงานวิจยัและนวัตกรรมจัดท าเป็นรายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธไ์ปยงัหน่วยงานและ
สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

4.2-4-1 สรุปจ านวนผลงานวจิัยหรือผลงานสรา้งสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจ าปี พ.ศ. 2553 
เช่น กระทรวง ICT http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=1124&filename=index 

4.2-5-1 สรุปจ านวนผลงานการจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปัญญา และจัดเก็บส าเนาหนงัสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประสานงานร่วมกันกับส านักงานบริการวิชาการ มก. 

4.2-6-1 บันทึกข้อความการยื่นขอรับลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  สัดส่วน 100,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 

รายระเอียด 2551 2552 2553 
1) จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  ภายใน   มก. (บาท) 25,535,800.00 24,926,000 23,373,333 
2) จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  ภายนอก มก. (บาท) 222,250,449.00 519,415,347 360,112,955 
3) รวมเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก มก. (บาท)       247,786,249.00 544,341,347 383,486,288  
4) จ านวนอาจารยป์ระจ าและบคุลากรวิจัย (คน)   
     -อาจารย์ประจ า (ไม่รวมลา) 
     -นักวิจัย (ไม่รวมลา) 

265 
             (260)  
                 (5) 

267 
(262) 

(5) 

272.5 
(267.5) 

(5) 
5) เงินสนบัสนุนงานวจิัยฯ  ภายใน มก. ต่อจ านวน 
   อาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัย (บาท/คน) 

96,361.51 93,355.81 85,773.70 

6) เงินสนบัสนุนงานวจิัยฯ ภายนอก มก. ต่อจ านวน 
   อาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัย (บาท/คน)  

838,680.94 
 

1,945,375.83 1,321,515.43 

7) เงินสนบัสนุนงานวจิัยฯ จากภายใน และภายนอก มก.  
   ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจัย (บาท/คน) 

935,042.45 2,038,731.64 1,407,289.13 

 

  คะแนนที่ได้ =     1,407,289.13  x 5  = 39.09   คะแนน = 5.00  คะแนน 
     180,000 
เกณฑ์การประเมิน 

ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมิน
เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 546,241,347 2,045,847.74 383,486,288 1,399,584.99 5.00 5.00 100,000 บรรลุ 
267 274 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.3 546,241,347 2,045,847.74 383,486,288 1,407,289.13 5.00 5.00 100,000 บรรลุ 

267 272.5 
หมายเหตุ : ปรับแก้ไขจ านวนอาจารย์จาก 269 คน เป็น 267.5 คน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 ตารางสรุปจ านวนและงบประมาณโครงการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปีงบประมาณ 2553 
4.3-2 จ านวนอาจารย์รับทุนท าวิจัยจากภายใน/ภายนอก มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 
4.3-3 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2(3) สถานภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 
4.3-4 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพบุคลการสายสนับสนุน ประเภท นักวิจัย ปีการศึกษา 2553 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2  
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ด ีส่วนผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.7 
 

ตารางท่ี 2.2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้   0.00 4.00 4.00 2.00 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ N/A 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ N/A 4.00 4.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ N/A 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ N/A 4.00 4.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด ดงันี ้
1) มีการจดัท ากลยุทธ ์
2) มีการจดัท าผงัการไหลของขั้นตอนการด าเนนิการขออนุมัติ เปดิ – ปิด โครงการพฒันาวิชาการ ทั้งโครงการที่มีวงเงนิ

งบประมาณไม่เกนิ 2 ลา้นบาท และวงเงินงบประมาณเกนิ 2 ลา้นบาท เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในแนวทางเดยีวกนั 
ทั้งขั้นตอนการปฏบิัตงิาน  ช่องทางเดนิของเอกสาร และระยะเวลาการด าเนนิการ 

3) มีการจดัท าผงัการไหลของขั้นตอนการด าเนนิการเบิกถอนเงินโครงการพฒันาวชิาการ ท าให้การปฏบิัติงานเกิดความ
คล่องตวั และประมาณการระยะเวลาของการเบิกถอนได ้

4) มีเจ้าหนา้ที่รบัผดิชอบและปฏิบัตงิานเพื่อเปน็กลไกในการขบัเคลื่อนให้เกิดโครงการพฒันาวชิาการ 
5) มีการจดัท าแบบฟอร์มบนัทึกข้อความในการด าเนนิโครงการพฒันาวิชาการ ขึน้เวบ็ไซต์ระดบัคณะฯ ส าหรบัให้ผู้จัดท า

โครงการสามารถดาวน์โหลดมาใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว และเปน็แบบฟอร์มเดยีวกนั 
6) มีคณะกรรมการบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ทีม่าจากทุกภาควชิา เพื่อช่วยประสานงานของภาควิชาให้เกิดความรดักุม 

ในระเบยีบปฏบิัติของโครงการพฒันาวิชาการ 
7) มีการจดัการประชุมเพื่อปรึกษา หารือ ซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับการด าเนนิโครงการพฒันาวชิาการ  
8) มีการจดัท าประชาสมัพนัธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัโครงการพฒันาวชิาการ เช่น ระเบียบพฒันาวชิาการ การเชิญชวนให้

ยื่นข้อเสนอโครงการพฒันาวชิาการ ไปยงัภาควชิาตา่ง ๆ  
9) มีการสนบัสนนุ จูงใจให้อาจารย์ และบุคลากรทุกระดบัที่มคีวามพร้อมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ จัดท าโครงการ

พัฒนาวชิาการ เชน่ มีการจดัประกวดโครงการพฒันาวชิาการดีเดน่ 
10)  คณะฯ มีเงนิทดรองจา่ยจากเงนิกองทนุคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการด าเนนิโครงการพฒันาวิชาการ 

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) มีการจดัให้นิสติเข้าช่วยท างานในโครงการพฒันาวชิาการ  เชน่ โครงการอบรมหลักสูตร Pneumatics และ Electro-

Pneumatics (มีรูปภาพประกอบ) 
2) มีโครงการพฒันาวชิาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการเคย-ูไบโอดีเซล  การอบรมการจัดการบ ารงุรักษา 
3) การน าความรู้จากการท าโครงการพัฒนาวชิาการมาใช้ในการเรียนการสอน เชน่ โครงการพฒันาปรบัปรุงระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ สวทช. และเครอืข่าย น าไปใชป้ระกอบวชิาสอน 1219365 Knowledge Engineering  โครงการที่
ปรึกษาเพื่อประเมินผลจัดวางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั น าไปใชส้อนวชิา 
1204496 Selected Topics in Computer Engineering (Enterprise Application Architecture) เป็นตน้ 
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3. คณะฯ มีการน าผลการวจิัยไปสูก่ารใช้ประโยชน์จรงิ  ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมคุณภาพพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซล
และการลดกากของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)  เป็นโครงการที่
ท าวิจัยร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพ่ือพัฒนาผลิตไบโอดีเซลให้ได้คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้บริโภค โดยการท างานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 
โรงงานที่เข้าร่วม อันได้แก่ บริษัท เอไอ เอนเนอร์ยี จ ากัด บริษัท ไบโอเอ็นเนอยีพลัส จ ากัด และ บริษัท  วีระ
สุวรรณ จ ากัด ส่วนในระยะที่ 2 มีโรงงานที่เข้าร่วมจ านวน 5 โรงงาน คือ บริษัท สยามน้ ามันพืช จ ากัด  บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด บริษัท กรีนไบโอ จ ากัด และ บริษัท สุขสมบูรณ์
น้ ามันปาล์ม จ ากัด เป็นต้น 

4. คณะฯ จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจยั โดยใช้แบบฟอร์ม วศ.พว.05 

1) การบรูณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน เชน่ โครงการทีป่รึกษาเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยีระบบ
การประเมินผลบคุลากร (PMSP) ของภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน วชิา 1214574 Selected Topics in Computer Engineering (Practical 
Workshop in Information Technology (UML))  และโครงการ การปรับแต่งเครือขา่ย 2010 น ามาใชพ้ัฒนาการ
เรียนการสอนวิชา 204426 การปรับแต่งเครือข่าย  เปน็ตน้ 

2) การบรูณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกบัวิจยั เช่น โครงการส ารวจออกแบบโครงสรา้งปูองกนัการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณ หมู่ที่ 2 3 7 และ 8 ต าบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช  โครงการศึกษาสาธติการท าก๊าซชวีภาพให้เปน็ 
ไบโอมีเทน ของศูนยว์ิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดล้อม และโครงการ CAT2 : เครือ่งมือก ากบัคลงัความรู้เชิงความหมาย 
บนเวบ็ (ดูเอกสารแนบ)  เปน็ตน้ 

5. ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.1 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนการปฏบิัติงาน เอกสารแบบฟอร์มขออนุมัติเปิด-ปิดโครงการ…ผังการไหลโครงการพัฒนาวิชาการ 
5.1-2-1 เอกสารน าเสนอประกอบการบรรยายการเรียนการสอน  Course Syllabus และตัวอย่าง รูปภาพนิสิต

ที่ร่วมโครงการ 
5.1-3-1 เอกสารตัวอย่างการเปิดโครงการพัฒนาวชิาการประเภทวิจัย ขา่วการให้บริการวิชาการเชิงวิจัย เอกสาร

บทคัดย่อ และภาพถ่าย 
5.1-4-1 แบบประเมนิผลส าเร็จของโครงการ วศ.พว. 05 
5.1-5-1 ---ไม่มี--- 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ 
 ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน  
 หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่ 
 สู่สาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นส่งให้ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการสามารถ 
ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงลงในแบบสอบถามได้ และคณะฯ ได้น าความต้องการจากผลการประเมินมาพิจารณา 
จดัระบบใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ตามความเชี่ยวชาญของคณะ ตามแบบ วศ.พว.05 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน และหนว่ยงานวชิาชีพ เข้ามาร่วมสร้างเครือข่าย   
มีการน าผลการวิจยัไปเป็นสว่นหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พัฒนาสว่นของ 
การผลิต มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ให้ค าแนะน าปรึกษา และมีการริเริ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชน   
เช่น (ดเูอกสารแนบ  สกอ.5.2.2) 

- การอบรมการวิเคราะห ์เพ่ือออกแบบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 2   การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

- โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสถานีแปรรูปมูลฝอยให้เกิดประโยชน์และจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 
ศูนย์จัดการมูลฝอยคลอง 9 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

- โครงการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 3    
- โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลติปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม  

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้รบับริการ เพ่ือประเมินประโยชน ์/  
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม วา่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการตามแบบฟอร์ม  
วศ.พว. 05 

4. ไมมีผลการด าเนินงาน 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน 

คณะ และเผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดท าวารสารวชิาการ “วิศวกรรมสาร มก.” วารสาร 
“Journal of Research in Engineering and Technology” เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยังานบริการวชิาการ การจัดท า
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย ์นิสิตของคณะฯ การจัดท าหนังสือท าเนียบบริการวชิาการ หนังสือรายงาน
ประจ าปี เผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษา และหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม จดัท าการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ เว็บไซต์ของคณะ ของ มก. เว็บไซต์ภายนอก และเผยแพร่ผลงานทางสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.2 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 แบบ วศ.พว. 05 
5.2-2-1 ตัวอย่างข้อมูลโครงการ แผ่นพับ และรูปภาพประกอบ (สกอ.5.2.2) 
5.2-3-1 แบบ วศ.พว.05 
5.2-4-1 ไม่มี 
5.2-5-1 หนังสือสารสารวิศวกรรมสาร มก. หนังสือ Journal of Research in Engineering and 

Technology ตัวอย่างข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี ท าเนียบงานบริการวชิาการ 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ด ีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2.8 
 
ตารางท่ี 2.2.8  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  0.00 4.00 4.00 1.00 1.00 
6.1 ระบบและกลไกการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ N/A 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ N/A 4.00 4.00 / / 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตาม 
 ระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
 การสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
 การสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระบบและกลไก มีการจัดท าแผนและงบประมาณโครงการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ให้บุคลากรทุกคนของคณะฯ มีส่วนรว่ม และมีการติดตามผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีรองคณบดีฝาุยบริการวชิาการและกิจการพิเศษเป็นผู้รบัผดิชอบด าเนนิการ 
เช่น การส่งเสริมให้ทุกหนว่ยงานภายในคณะฯ ก าหนดแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และ
สนับสนนุให้บุคลากร ตลอดจนนิสิตมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอเช่น
โครงการจัดกิจกรรมงานวนัสถาปนาคณะฯ งานปีใหม่ งานรดน้ าด าหัว ปฏิบัตธิรรม ไหว้พระ 9 วัด งานวันปลูก
ต้นไม้ Big Cleaning Day 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์สนับสนนุให้มีการน าการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นสว่น
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
ที่จัดโดยคณะฯ และที่จัดโดยองค์กรนิสิต เชน่ การจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสตูรนานาชาติซึ่งมีนิสิตต่างชาติมา
เรียน หรือการจัดให้มีโครงการแลกเปลีย่นนิสิตระหว่างประเทศซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมซึ่งแสดง
ศิลปวัฒนธรรมสากล เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าใจวฒันธรรมของชาติอ่ืน ๆ ด้วย 

3. คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม โดย 
1) ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคม โดยน าจุดแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตรมาเป็นจุดเน้นในการให้สังคมไทย

ตระหนักและให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติ เพ่ือให้เยาวชน
และสังคม ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ  ตลอดจนให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ประชาคมอาเซียน เช่น การประสานงาน และส่งเสริมการเข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ในการเผยแพร่ให้ความรู้ความ
เข้าใจในงานทางด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ ต่อนิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
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2) สนับสนนุการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างสถาบันและภมูิภาคต่าง ๆ เพ่ือความเข้าใจอันดีและก่อให้เกิด
การเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในบริบทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมริมฝั่งคลอง แม่น้ าแม่กลอง จ.สมุทรสาคร  การน าศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงกับมหาวิทยาลยัใน
การจัดงานลอยกระทง “โครงการสาวน้อยตกน้ า” 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยใช้แบบสอบถามรวมถึงการจัดท ารายงานส่งหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีการส ารวจสอบถามใน
ประเด็นการวัดความรู้หรือความคาดหวังเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ก่อนและหลังจัดกิจกรรม ในลักษณะค าถามที่ว่า 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในระดับใด  และภายหลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรมแล้วท่านมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในระดับใดเป็นต้น เพ่ือเป็นการวัดผลว่าการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถแก่นิสิตและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้มากน้อยเพียงใดเป็นต้น 

5. ไม่มีผลการด าเนินงาน 
6. ไม่มีผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
6.1 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 โครงการจัดการสัมมนาบุคลากร โครงการจัดงานวันสงกรานต์ งานปีใหม่ ปฏิบัติธรรม รายงานการประชุม
คณะท างาน รปูภาพ แบบประเมิน หนังสือสรุป 

6.1-2-1 บันทึกความร่วมมือแลกเปลีย่นนิสิตกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ รูปภาพความร่วมมือ 
6.1-3-1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม โครงการสาวน้อยตกน้ า รปูภาพนิสติ น าผลงานร่วมการแข่งขันระดบั

นานาชาติ ร่วมงานเกษตรแฟร์ 
6.1-4-1 แบบสอบถามและรายงานสรุปกิจกรรม 
6.1-5-1 ไม่มี 
6.1-6-1 ไม่มี 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนนิการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้          
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.9 
 

ตารางท่ี 2.2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ N/A 4.75 4.75 5.00 5.00 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ

ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ N/A 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ N/A 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 
ข้อ N/A 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ N/A 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 4.00 4.00 / / 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ 

ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ 
 ผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม 
 ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
 บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลครบถว้นทั้ง 10 ประการ  
   ตามนยิามศัพท์ที่ระบุไว ้ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 

1.1) คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วน 
- คณะกรรมการประจ าคณะทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบงัคับภายใต้อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 มาตรา 33 รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดอย่างครบถ้วน 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้รองคณบดี เพื่อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานฝุายต่าง ๆ  เพื่อให้
การบริหารงานของคณะฯ ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายและเปูาหมายที่ก าหนด 

- คณะฯ ด าเนนิการสรรหาหัวหนา้ภาควิชา เป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่และ
รับผิดชอบงานในฐานะหัวหนา้ภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่า 

1.2) คณะกรรมการประจ าคณะมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า 
- คณะฯ ก าหนดให้ฝุายวางแผนและประกนัคุณภาพ พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินตนเอง และประเมิน

การบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพของคณะฯ จัดท าแบบประเมินฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องท าการประเมิน และสง่
รวบรวมมายังงานแผนฯ ด าเนินการสรุปผล ได้แก ่

o แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
o แบบประเมนิการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
o แบบประเมนิผู้บริหารระดบัภาควิชา สาขาวชิา ศนูย์ และส านกังานเลขานุการคณะฯ  

-    คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบผลการประเมินตนเองและผู้บริหารทุกระดบัของคณะฯ ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน าข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับไปพฒันาปรับปรุง และ         
น ามาเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารงานต่อไป 

2. ผู้บริหารมีการด าเนินการดังนี้ฯ 
2.1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดี รองคณบดี และผูช้่วยคณบดทีุกฝุาย ร่วมกันพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ 

เปูาหมายและทิศทางการด าเนนิงาน ผา่นการประชุมทีมผู้บริหารของคณะฯ และร่วมกันพิจารณาและได้รับ
ความเห็นชอบจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ รวมทั้งการถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ไดร้ับทราบและมีความเข้าใจร่วมกนั  โดยมีขั้นตอนการด าเนนิงานที่ชัดเจนตาม
กระบวนการพฒันาแผนในตัวบง่ชี้ที่ 1.1  

2.2) คณะฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลตา่ง ๆ เพื่อการบริหาร วางแผน และการตัดสนิใจของผู้บริหารทกุระดับ ซึ่งน าเป็น
ข้อมูลส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และการพัฒนาคณะฯ  โดยมีแนวทางขั้นตอน
การปฏิบัติตามรายละเอียดในตวับ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

3. ผู้บริหารมีกระบวนการก ากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
3.1) คณะฯ ก ากับ ติดตามการด าเนนิงานของรองคณบดีฝุายต่าง ๆ โดยน าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมรองคณบดีฯ 

และประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อเป็นกลไกในการตดิตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละ
ฝุาย รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนเปาูหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง 

3.2) คณะฯ ก าหนดให้มีการติดตามการรายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามรายไตรมาส  โดยมอบ
ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพด าเนินการ 
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4. ผู้บริหารมีกระบวนการให้การสนับสนุนบุคลากร ดังนี้ 
4.1) คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร             

ทุกระดับ ผา่นการด าเนินการในหลายช่องทาง อาทิ  
- การเสนอข้อคดิเห็นเพื่อการพัฒนาคณะฯ ในวาระการประชุมบคุลากรทั้งในระดับคณะและระดับหน่วยงาน  
- โครงการข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Best Suggestion Awards)  
- โครงการรางวัลคณุภาพ (Best Practice) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- การตั้งกระทู้ / ให้ข้อเสนอแนะในเว็บบอร์ดคณะฯ  
- การตั้งวางกล่องรับฟังข้อคิดเห็นตามจุดที่ก าหนด  

4.2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดให้มีคณะกรรมการสายสนับสนนุของคณะฯ ซึง่เปน็ตัวแทนสายสนับสนนุจากบุคลากรกลุ่มตา่ง ๆ  
ทั้งโดยต าแหน่ง และจากการแตง่ตัง้/เลือกตั้ง เข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสายสนบัสนนุ ซึ่งมีการประชุมเปน็ประจ าทุก
เดือน เพื่อรับทราบมติที่ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของภาควิชา/หน่วยงาน และมีสว่น
ร่วมในการเสนอแนวทางที่เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ รวมทัง้การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภายในคณะฯ  

4.3) คณะฯ ก าหนดให้มีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะฯ ในทุกปีการศึกษา โดยจดัการประชุมอาจารย์คณะฯ และการประชุม
บุคลากรสายสนบัสนุนของคณะฯ ก่อนเปิดเรียนภาคตน้ และภาคปลาย เปน็ประจ าทุกป ี

5. ผู้บริหารมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากร ดังนี้ 
5.1) คณะฯ จัดให้มีกิจกรรมให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อการพัฒนางานของบุคลากร อาทิ  

- การบรรยายพิเศษในวันประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ 
- การถ่ายทอดประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoP)  
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

6. ผู้บริหารมีกลไกในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
6.1) คณะกรรมการประจ าคณะฯ และผูบ้ริหารทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
6.2) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่นได้มสี่วนร่วมในการด าเนนิงานผ่านช่องทางตา่ง ๆ อาทิ  

- การจัดประชุมบุคลากรในทุกระดบัเพื่อรับทราบทิศทางนโยบายในการด าเนินงาน และเสนอข้อคิดเหน็ด้านต่าง ๆ หรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคณะฯ  

- การประชุมผู้ปกครองและนสิิต ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปญัหา หรือเสนอ
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

- การตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของคณะฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ไดร้่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านระบบ 
7. คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการด าเนินการในการบริหารงานดังนี้ 

7.1) คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี โดยงานแผนและประกันคุณภาพ จะด าเนินการ           
แจกแบบประเมินในช่วงเดือนตุลาคม  ประเมินโดย อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับชั้นปี 

7.2) งานแผนและประกันคุณภาพ ด าเนินการสรุปผลการประเมินฯ และน าผลสรุปเสนอมายังคณะฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมผู้บริหาร               
ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร 

7.3) ในส่วนของการประเมินของคณะกรรมการประจ าคณะฯ งานแผนและประกันคุณภาพ ด าเนินการแจกแบบประเมินไปยัง
คณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยท าการประเมินเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินตนเอง และประเมินการบริหารงาน  

7.4) คณะฯ แจ้งผลการประเมินฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และการประชุมรองคณบดีฯ เพื่อมอบทุกฝุายที่
รับผิดชอบน าเป็นข้อมูลส าหรับวางแนวทางการด าเนินงานและการติดตามผล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ  บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 มาตรา 33 
7.1-1-2 ค าสั่งคณะวศิวกรรมศาสตร์ เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี 
7.1-1-3 ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์่าด้วยการสรรหาหวัหน้าภาควชิา พ.ศ.2553 
7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-1-5 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-1-6 แบบประเมินการบรหิารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-1-7 แบบประเมินผู้บริหารระดับภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ และส านกังานเลขานุการคณะฯ 
7.1-2-1 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมรองคณบดีและผู้ชว่ยคณบด ี/ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-2-2 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมอาจารย์คณะฯ 
7.1-2-3 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
7.1-2-4 ระบบสารสนเทศของคณะฯ 
7.1-3-1 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  
7.1-3-2 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-3-3 บันทึกการติดตามแผน-ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามรายไตรมาส 
7.1-4-1 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมอาจารย์คณะฯ 
7.1-4-2 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
7.1-4-3 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมคณะกรรมการสายสนบัสนุนของคณะฯ 
7.1-4-4 โครงการรางวัล Best Suggestion Awards 
7.1-4-5 โครงการรางวัลคุณภาพคณะฯ 
7.1-4-6 เว็บบอร์ดคณะฯ 
7.1-4-7 กล่องรับฟงัความคิดเหน็ 
7.1-5-1 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ (ระบเุชญิร่วมฟังการ

บรรยายพิเศษภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม)  
7.1-5-2 หนังสือเชิญรว่มงานเกษียณอายุราชการ/ฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
7.1-5-3 หนังสือเชิญรว่มกิจกรรม CoP 
7.1-5-4 ภาพกิจกรรมในระบบ e-Photo 
7.1-6-1 ระเบียบวาระประชุม - รายงานการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ 
7.1-6-2 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมต่าง ๆ ของคณะฯ ในระบบ e-Photo 
7.1-6-3 กระดานสนทนา (Web board) 
7.1-7-1 แบบประเมิน - สรุปการประเมินผลการบริหารงานคณะฯ  
7.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-7-3 รายงานการประชุมรองคณบดีฯ 
7.1-7-4 รายงานการประชุมอาจารย์คณะฯ / บุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย 
 ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม 
 ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา 
 แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น 
 แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
 (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดี  หัวหน้า
ส านักงาน หัวหน้างาน/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ ดังนี้  
ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต)  เพ่ือให้อาจารย์ที่ประสบความส าเร็จในด้านการเรียน  การสอน รวมทั้ง
นิสิตที่ได้รับรางวัลมาบรรยายและน าเสนอเทคนิคต่างๆ   ด้านการวิจัย  เช่น จัด  Research Forum เรื่อง เขียน
โครงการวิจัยอย่างไร ให้ถูกใจผู้ประเมิน เพ่ือให้ผู้ท าวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการจัดการความรู้ เช่น              
จัดอบรมเกี่ยวกับ กิจกรรม CoP (Community of  Practices) เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการจัดการความรู้  รวมทั้ง
การเข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้ เพ่ือน า Best Practice มาด าเนนิการจัดการความรู้ของคณะฯ  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือด าเนินการรวบรวมประเด็นความรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร   

2. คณะฯ ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ได้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บุคลากรประจ าหน่วยงานที่จะเป็น Core Team ในการด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้  กลุ่มอาจารย์ที่ท า
หน้าที่สอน รวมทั้งครูช่างประจ าห้องทดลอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน   

3. คณะฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ  
1) แลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนนิงานจดัการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช จากผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) ที่ด าเนนิการจดัการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ เพื่อน าแนวปฏิบัติทีด่ี
มาด าเนนิการจัดท าแผนการจดัการความรู้ จัดกิจกรรมตา่งๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น กิจกรรม CoPs เป็นตน้ 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เรื่อง จะปรับเปลี่ยนเทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างไร                
ในยุค Social Network เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดี แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดท าเว็บไซต์ภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งจัดท าเปน็เครือข่ายนักปฏิบัติทางดา้นไอทีของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

3)   แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือในการจัดการความรู้ หัวข้อเปลี่ยนวิธีคิด ปรบัวิธีท างานดว้ยเทคนิคชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ(Sharing Knowledge through CoPs) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
น าแนวปฏิบัตทิี่ดีในการจัดกิจกรรม CoPs ไปด าเนนิการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

4)  จัดเสวนา Research Forum เร่ือง เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ถูกใจผู้ประเมิน เพื่อให้ผู้ท าวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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4. จัดเก็บข้อมูลสรุปความรู้ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit knowledge บนเว็บไซต์ส านักงานเลขานุการ ดังนี้ 
1) เร่ืองการด าเนินการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
2) เร่ือง จะปรับเปลี่ยนเทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างไรในยุค Social Network 
3) เร่ือง หัวข้อเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวธิีท างานด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (Sharing Knowledge through CoPs) 

(เอกสารการบรรยาย) 
4) เร่ือง ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุม e-meeting และวิธีการเข้าใช้เอกสารรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการต่างๆ 
5) เร่ือง เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ถูกใจผู้ประเมิน เพื่อให้ผู้ท าวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. คณะฯ ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ 
1) น าความรู้เรื่องการด าเนนิการจดัการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประกอบการจัดท า การอบรม

ความรู้เกี่ยวกับ Cop ให้แก่บุคลากร 
2) น าแนวปฏิบัตทิี่ดีเก่ียวกับเทคนคิการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยคุ Social Network มาปรบัปรงุการท าเว็บไซต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)  
3) บุคลากรเข้าใจงานระบบการประชุม e-meeting และสามารถอ่านเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ฝุายตา่งๆ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.2 N/A 5 ข้อ  N/A 5.00 5 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการพฒันาการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 2.1  

7.2-2-1 รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการพฒันาการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 2.1  

7.2-3-1 สรุปความรู้ทีไ่ด้จากการไปศึกษาดูงาน เร่ือง การจัดการความรูค้ณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

7.2-3-2 สรุป CoPs ทางด้านไอที คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554  
7.2-3-3 สรุปแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีท างานอย่างสร้างสรรค์ 

ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ 
7.2-3-4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชมุ e-meeting และวิธีการเข้าใช้

เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ  
7.2-4-1 เว็บไซต์ส านักงานเลขานุการ http://www.eng.ku.ac.th/km/  
7.2-5-1 การจัดอบรมหลักสูตร เปลี่ยนวธิีคิด ปรับวิธีการท างานอย่างสรา้งสรรค์ ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ 
7.2-5-2 หนังสือขออนุมัติเงินจัดท าเวบ็ไซต์ และ Moc up - http://com.ku.kidsdev.com 
7.2-5-3  การเข้าใช้งานระบบ e-meeting ของบุคลากรในส านักงานเลขานุการ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

http://www.eng.ku.ac.th/km/
http://com.ku.kidsdev.com/
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ 
 จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนระยะยาว) 
1) แผนกลยุทธ ์รักษาความเปน็ผูน้ าด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสติสู่ e-Engineer 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบ e-Learning อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงมาใชแ้ละมีการปรับปรุงระบบ LMS “M@xLearn” ใช้เป็นเครื่องมือของอาจารย์และ
นิสิตที่ต้องเรียนรู ้

- การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรคณะฯ โดยจัดฝึกอบรมแก่นิสิตและบุคลากรทั้งสายอาจารย์
และสายสนบัสนุนทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ 

- สร้างสังคมชีวิตของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น จุดให้บรกิารแก่นิสิตในด้านตา่งๆ มีระบบงานคอมพิวเตอร์
รองรับแบบออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ในบริเวณพื้นที่ของคณะฯ 

- ส่งเสริมและสนับสนนุให้นิสิตมกีิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ 
การสอบโครงงานด้วยคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การใช้งาน LMS และสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  
การพัฒนาหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ 

2) แผนกลยุทธ์ให้งานบริการวชิาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะ  
- โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทางอนิเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกใช้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของคณะฯ 

3) แผนกลยุทธป์รับปรุงงานบริหารทั่วไปให้เป็นระบบที่มีประสิทธภิาพสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
- เพิ่มความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในกระบวนการธุรการ มกีารกระจายอ านาจการตัดสนิใจสู่ภาควิชา          

เพื่อทบทวนระบบการบริหารจัดการและระเบียบข้อบังคับตา่งๆ ที่มีอยู่ให้เกิดความคล่องตัวมากข้ึน  
- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุงานบริหารทั่วไป และ MIS โดยเน้นระบบงานบนเครือข่าย (Web base) 

เช่น ระบบประเมินผลการสอน ระบบการรายงานภาระงาน ระบบสารบรรณ ระบบทะเบียนนสิิต ฯลฯ 
- สร้างแรงกดดันให้บุคลากรทุกระดับของคณะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารทั่วไป เช่น ต้องรายงานภาระงาน

ประจ าปีแบบออนไลน์ อ่านขา่วหนังสือเวียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
2. คณะฯ ได้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโดย 

1) คณะฯ ได้ใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในบางระบบส าหรับรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ http://www.eng.ku.ac.th/tech.php  โดยน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปวิเคราะห์และอ้างอิงผลการ
ด าเนินงานในตัวบง่ชี้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ของ มก. สกอ. และ สมศ. เช่น 

http://www.eng.ku.ac.th/tech.php%20และ
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- ด้านการจดัการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2 ตวับง่ชีท้ี่ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนนุ เชน่  ระบบการประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ, ระบบภาระงานอาจารย,์ ระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอน M@xlearn 

- ด้านการวิจัย องค์ประกอบที ่4 ตวับง่ชี้ที ่4.3 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนักวิจยัประจ า เชน่ ระบบงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

- ด้านการบริหารจดัการ องคป์ระกอบที่ 7 ตัวบง่ชี้ที ่7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ เช่น ระบบ KM, ระบบ          
e-Telephone เบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะฯ , ระบบ e-Room การจองห้องประชมุ, ระบบฐานข้อมูลอาจารย์
ผู้สอนใน มก.   

- ด้านการเงนิ องค์ประกอบที่ 8 ตวับง่ชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ เชน่ ระบบบัญชี 3 มิต ิ
2) ปัจจบุันคณะฯ มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้เอง เชน่ ระบบ KM , ระบบ e-Telephone, e-Room : ซึ่งยังไม่

ครอบคลุมฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกีย่วกับด้านประกันคณุภาพ  ในอนาคตคณะฯ จะด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างเพื่อจดัท า
ฐานข้อมลูทุกดา้นของคณะฯ ต่อไป 

3. มีการประเมินผ่านเว็บไซต์คณะ http://www.eng.ku.ac.th/poll.php มีผลพอใจปานกลาง 40.6% พอใจมาก 37.5% 
และพอใจน้อย 21.9% จากจ านวนผูโ้หวตทั้งหมด 64 คน 

4. คณะฯ ได้มีการด าเนินการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
1) มีการปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯและเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นระยะ  ๆเพื่อให้เป็นปัจจบุัน และทันต่อข่าวสารทั้งภายในและภายนอก  
2) มีการจดัท า Webboard เพื่อสามารถสอบถามปญัหา ตอบปัญหา และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้ทนัที โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง

บุคคลภายนอก นิสติ และบุคลากรของคณะฯ สามารถเข้าโพสต์ค าถามได้ 
5. การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของคณะฯ คือ 

1) รับสง่เอกสารในรปูแบบไฟล์ทัว่ไป เชน่ Microsoft,  pdf,  jpeg เปน็ต้น โดยผา่นทางระบบ e-mail 
2) มีการสง่รายงานการประเมนิตนเองผา่นระบบฐานข้อมลูดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA 

online) เพื่อประกอบการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
3) มีการสง่ SMS ผ่านระบบเครือข่ายของระบบ https://ims.ionline.co.th  ของกองกิจการนสิิต มก. ซึ่งสามารถส่ง SMS 

เป็นขา่วสาร กิจกรรมของคณะฯ ไปยงันิสติและผูป้กครองนิสติได ้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.3 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 5 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 เอกสารการน าเสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะวิศวกรรมต่อสภามหาวิทยาลยัวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณบดี วันที่ 19 กันยาย 2549 – 18 กันยายน 2553 

7.3-1-2 กลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบตัิการประจ าปีขององค์กร และแผนระยะยาว จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

http://www.eng.ku.ac.th/poll.phpง
https://ims.ionline.co.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-2-1 ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต https://eassess.ku.ac.th/ 
7.3-2-2 ระบบภาระงานอาจารย์ http://ku-work.ku.ac.th/ku-person/login1.aspx 
7.3-2-3 ระบบสนับสนนุการเรียนการสอน M@xlearn https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php 
7.3-2-4 ระบบงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectList.aspx 
7.3-2-5 ระบบ KM http://www.eng.ku.ac.th/km/ 
7.3-2-6 ระบบ e-Telephone http://e-office.eng.ku.ac.th/e-office/tel/Searchuser.phpTe 
7.3-2-7 ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนใน มก. http://ku-work.ku.ac.th/KU-Information/Information01.aspx 
7.3-2-8 ระบบ e-Room http://www.eng.ku.ac.th/e-room/index.php 
7.3-2-9 ระบบบัญชี 3 มิติ https://acc3d.ku.ac.th/ 
7.3-3-1 ระบบประเมินความพงึพอใจระบบสารสนเทศของคณะฯ วิศวฯโพลล์ 

http://www.eng.ku.ac.th/index.php และ http://www.eng.ku.ac.th/index.php 
7.3-4-1 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.eng.ku.ac.th 
7.3-4-2 วิศวฯ โพลล์ ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะ  http://www.eng.ku.ac.th/poll.php 
7.3.5-1 ระบบ Webmail ของมหาวิทยาลัย https://webmail.ku.ac.th/roundcube 
7.3-5-2 ระบบฐานข้อมูลดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA online) เพื่อประกอบการตรวจ

ประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั 
7.3-5-3 ระบบ https://ims.ionline.co.th  ของกองกิจการนิสิต มก. 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ 
 พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ  
 จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน  
   ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ 
 พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ 
 ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

https://eassess.ku.ac.th/
http://ku-work.ku.ac.th/ku-person/login1.aspx
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectList.aspx
http://www.eng.ku.ac.th/km/
http://e-office.eng.ku.ac.th/e-office/tel/Searchuser.phpTe
http://ku-work.ku.ac.th/KU-Information/Information01.aspx
http://www.eng.ku.ac.th/e-room/index.php
https://acc3d.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/index.php
http://www.eng.ku.ac.th/index.php
http://www.eng.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/poll.php
https://webmail.ku.ac.th/roundcube
https://ims.ionline.co.th/
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 134/2553  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นรองประธาน  
 รองคณบดีทุกฝุาย ผู้ช่วยคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ เป็นกรรมการ และ 
 ฝุายเลขานุการ 3 คน โดยมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ 
 นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์  ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง     
    ประจ าป ีงบประมาณ  2554 ดังนี้ 

1) การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) 

2) ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษาน าความรู้ดา้นประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านระบบสารสนเทศ (website ของคณะฯ) 
4) การสนับสนนุทุนวิจัยให้อาจารย ์
5) ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวจิัยระดับภาควิชาและ/หรือระหว่างภาควิชา/หนว่ยงานภายนอกคณะฯ 
6) ประกวดงานวิจัยและนวตักรรมดีเด่นในระดับคณะฯ เพื่อเป็นตวัแทนส่งประกวดในระดบัทีสู่งขึน้ 
7) อบรมกลยุทธ์การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ
8) จัดท าบญัชีรายชื่อครุภัณฑ์วิจัยจากทุกหน่วยงานของคณะฯ เผยแพร่ผ่าน website 
9) โครงการที่ปรึกษาดา้นสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม 
10) กิจกรรมติดตาม ประเมิน แก้ไขปัญหาโครงการพฒันาวิชาการเดิมที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลา 
11) โครงการจัดท า MOU กับหน่วยงานภายนอก 
12) จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและการใช้ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
13) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร 
14) การปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15) โครงการวิศวบริการ (เปิดสอนพเิศษวิชา ฟิสิกส/์คณิตศาสตร์/เคม)ี 

3. คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบดังนี้ 
1) คณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดฝีุายตา่งๆ พจิารณาประเมนิความเสี่ยงจากแผนปฏบิัติราชการของฝาุยตา่งๆ เสนอ

มายงัคณะฯ เพื่อจดัสง่รายงานไปยัง มก.  
2) รองคณบดีฝุายต่างๆ  ด าเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ในส่วนที่รับผิดชอบจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะฯ  
3) คณะฯ น าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ปงีบประมาณ 2554 ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และเสนอต่อ มก. ต่อไป 
4. คณะฯ ได้ด าเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปงีบประมาณ 2554 ส่งไปยังส านักงาน

ตรวจสอบภายใน มก.  เมื่อวันที ่13 ธันวาคม 2553 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่งซึ่งได้ท าบันทึกข้อความเพ่ือติดตามการด าเนินการตามแผนไปยังรองคณบดีฝุายต่างๆ เพ่ือรายงานผลแลว้ 

5. คณะฯ มีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ 
1) คณะฯ ท าบนัทึกข้อความที่  ศธ.0513.10801/ว.1950 วันที่ 3 มิถนุายน 2554 เพื่อตดิตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบตดิตามผลการบริหารความเสีย่งในงวดก่อน ประจ าปงีบประมาณ 2554  
2) คณะฯ ไดน้ าแผนบริหารความเสี่ยงน าเข้าทีป่ระชุมรองคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์ครั้งที ่5/2554 (วาระพิเศษ)                  

วันที ่6 มิถนุายน 2554 เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งของ มก.  
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3) คณะฯ ไดน้ าผลจากการประชมุรองคณบดีครัง้ที่ 5/2554 (วาระพิเศษ) เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะ            
ครั้งที่ 7 วันที่ 8 มิถนุายน 2554 เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นเพื่อการลดความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธิผลของแผน 

6. ไม่มผีลการด าเนินงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.4 N/A 5 ข้อ N/A 4.00 5 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 134/2553 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
7.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
7.4-3-1 รายงานการประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2554 วันที่ 28 มกราคม 2554 

วาระที่ 3.2 แผนบริหารความเสีย่งของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.4-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 4.1 แผน

บริหารความเสี่ยงคณะฯ ปีงบประมาณ 2554 
7.4-3-3 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.10801/4116 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.4-4-1 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.10801/4116 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.4-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10801/ว.1950 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 เรื่อง  ติดตามผลการบรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.4-5-2 หนังสือเชิญประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี ครั้งที่ 5/2554 (วาระพิเศษ) เลขที่ ศธ 0513.10801/ว.1992 

ประชุมวนัที่ 6  มิถุนายน 2554 
7.4-5-3 รายงานการประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี ครั้งที่ 5/2554  (วาระพิเศษ) 
7.4-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 8 มิถุนายน 2554 
7.4-6-1 ไม่มีข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.10 
 

ตารางท่ี 2.2.10  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ / = บรรล ุ

x = ไม่บรรล ุ
องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       N/A 5.00 5.00 1.00 1.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ N/A 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง 
 ของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้ 
 เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป 
 ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีรายดังนี้ 
1) คณบดีได้ก าหนดนโยบายให้รองคณบดีก ากับดูแลงานแต่ละฝุายจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี ซึ่งภายในแผนระบุ  

วงเงินงบประมาณที่ใช้ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินรายได้ของคณะฯ 
2) ที่ประชุมรองคณบดี  มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี และติดตามการรายงานผลตามแผนเปน็ประจ า

ทุกรายไตรมาส  พร้อมมีการปรับแผนทางการเงนิให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของคณะฯ ที่ปรับเปลี่ยนไป 
 



        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 
 

 

บทท่ี 2 หน้า 59 

2. แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีดังนี้ 
1) คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดแนวทางการจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  โดยเพิ่มรายได้จาก

การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  ลดต้นทนุและค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงาน  
เพิ่มผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  เพื่อให้มีฐานการเงินที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง 

2) คณะฯ ยึดหลักตามโยบายพึ่งพาตนเอง  โดยเห็นความส าคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  เพื่อน ามาซึ่งความร่วมมือในการน าองค์ความรู้ของ
คณาจารย์ไปให้บริการผ่านโครงการพัฒนาวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ   ทั้งทางด้านงานทีป่รึกษา  งานควบคุมการ
ออกแบบ  งานฝึกอบรม ฯลฯ  

3)  คณะ ฯ มีคณะกรรมการกองทุนของคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทุกฝุายเปน็กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ เปน็กรรมการและเลขานุการ และหัวหน้างานคลังและพัสดุ เปน็กรรมการและ
เหรัญญิก  มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารเงินกองทุน  การวางแผนและจัดสรรการใช้เงินกองทุนของคณะ ฯ ให้
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยในปีการศึกษา 2553 มีการประชุม รวม 3 คร้ัง 

4) คณะฯ มีการจัดสรรงบพฒันาบคุลากรจากเงินรายได้ของคณะฯ  โดยจัดสรรเงินรายไดป้ระจ าป ี2553 ในงบพัฒนา
บุคลากรให้แก่หน่วยงานในสังกดั โดยคิดตามรายหัวของบุคลากรแต่ละประเภท  มีการค านวณบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานในคณะ ฯ และจัดสรรเงินรายได้ / เงนิงบประมาณ ให้กับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบคุลากรต่อไป 

3. คณะ ฯ มีการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจ าปี เพ่ือบริหารการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผน  โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบบุคลากร  งบด าเนินการ  งบลงทุน  และงบอุดหนุน 
ในแต่ละปี  เพื่อควบคุมการใช้เงินของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1) คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มกีารจัดท ารายงานทางการเงินผา่นความเห็นชอบจากรองคณบดีฝุายบริหาร           

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เปน็ประจ าทุกเดือน 
2) คณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  เป็นประจ าทุกเดือน   
3) นอกเหนือจากรายงานทางการเงนิแล้ว  มีการจัดท างบรายรบั–รายจา่ย เสนอคณบดี และรองคณบดีฝาุยบริหาร  เพื่อทราบ

และให้ความเหน็ชอบ พร้อมจดัสง่รายงานดังกลา่วให้ภาควชิา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะฯ 

อย่างต่อเนื่อง 
1)  คณะฯ มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินการ  ได้แก่ ระบบงบประมาณ (BUDGET) ซึ่งเป็นระบบ

ในการจัดเก็บข้อมูล  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ  แยกตามแผนงาน/หน่วยงาน  การรับและน าสง่เงิน
ฝากของคณะผ่านระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

2)   คณะฯ ได้มอบหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ หน่วยนโยบายและแผน  หน่วยการเงิน และหน่วยบัญชี  ให้มีการ
จัดท าข้อมูลทางการเงิน  และสถานะทางการเงิน เพื่อรายงานผูบ้ริหารทราบ  พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  เป็นประจ าทุกเดือน  โดยน าเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบเร่ือง  “สรุปสถานะทาง
การเงินของคณะฯ” และวาระเร่ือง “สรุปโครงการพฒันาวิชาการของคณะฯ”  เพื่อแจ้งที่ประชมุได้รับทราบ
สถานะทางการเงินและเงนิรายได้จากการด าเนนิโครงการพฒันาวิชาการในแต่ละเดือน  ส าหรับให้ผู้บริหารได้
ตรวจสอบและน าไปเปน็ข้อมูลในการตัดสนิใจและน าไปวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  หาแนวทางการวางแผน
ทางการเงินของหน่วยงานย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด 
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6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)  ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1)  คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ  มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั เพื่อทราบสถานะทางการเงินของคณะฯ 

เป็นประจ าทุกวันท าการ  โดยผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  จ านวน 3 ทา่น  พร้อมทั้ง
เสนอหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  และคณบดีเพื่อทราบต่อไป 

2)  คณะฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน / ภายนอก  ท าหนา้ที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์  ส าหรับโครงการพิเศษมีการรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและเสนอรายงานต่อ
มหาวิทยาลยั เพื่อทราบทุกโครงการเป็นประจ าทุกปี 

7. คณะฯ มีการก าหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน พร้อมสรุปวิเคราะห์และน ารายงานผลจาก
ข้อมูลทางการเงินแจ้งเวียนภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเร่งรัดติดตามการใช้เงินของหน่วยงานให้
เป็นไปตามเปูาหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
8.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 7 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนงบประมาณแผ่นดิน  
8.1-1-2 แผนงบประมาณเงินรายได ้
8.1-2-1 สรุปสถานะทางการเงินของคณะฯ 
8.1-2-2 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการของคณะฯ 

8.1-2-3(1) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปท าวิจัย วิทยานิพนธ์ 
หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

8.1-2-3(2) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทนุอุดหนุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
ประจ าปี 2548 

8.1-2-3(3) หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์ ปี 2551 

8.1-2-3(4) ประกาศของสถาบนัวิจัยและพฒันาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนนุทุนอุดหนนุวิจัย มก. ประจ าปี 2553 
8.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 2/2553 และ ครั้งที่ 3/2553 วาระที่ 

2.4.2 รายงานการประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 4/2554 
8.1-2-5 สรุปการจัดสรรเงินพฒันาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน ประจ าปี 2553 
8.1-3-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผน่ดิน (เหมือน1.1 และ1.2) 
8.1-4-1 รายงานประจ าเดือน 
8.1-4-2 รายงานรายไตรมาส (4 คร้ัง/ปี) 
8.1-4-3 รายงานสถานะเงินรายได้ของหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เหมือน 4.1.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-4-4 รายงานงบพฒันาบุคลากรของหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-4-5 รายงานสถานะเงินรายได้ของหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เหมือน 4.1.1) 
8.1-5-1 ระบบงบประมาณ (BUDGET) 5.1.2 ระบบบัญชี 3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th) 
8.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปีการศกึษา 2553 
8.1-5-3 รายงานสรุปโครงการพัฒนาวชิาการของคณะฯ 
8.1-6-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และรายละเอียดประกอบรายงานฯ 
8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 2553 
8.1-6-3 ค าสั่ง มก. ที่ 4659/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-6-4 งบการเงินประจ าปี 2553 ของโครงการพิเศษ 
8.1-7-1 บันทึกข้อความแจ้งภาควชิาในการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินมายงัคณะฯ 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.11 
 

ตารางท่ี 2.2.11 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 

5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       N/A 5.00 5.00 1.00 1.00 
9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ N/A 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ N/A 5.00 5.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
 ของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ 
 นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
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 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม 
 การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ 
 ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ 
 ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ 
 ตามพันธกิจของคณะ 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี 
 กิจกรรมร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น 
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีกลไกการประกันคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ เพื่อด าเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ ให้บรรลุผล
ส าเร็จที่ตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ประกอบด้วย รองคณบดีฝาุยวางแผนและ

ประกันคุณภาพ เปน็ประธาน ผูช้่วยคณบดฝีุายวางแผนและประกันคุณภาพ เปน็รองประธาน และมีผู้แทนจาก
ภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  หัวหน้างานแผนและประกันคณุภาพ  เป็น
กรรมการ พร้อมทั้งมีฝุายเลขานกุารเป็นเจ้าหน้าที่จากงาแผนและประกันคุณภาพ 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย รองคณบดฝีุายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ เปน็ประธาน ผูช้่วยคณบดฝีุายวางแผนและประกันคุณภาพ เปน็รองประธาน และมีผู้แทนจาก
สถาบนั ในความดูแลของคณะวศิวกรรมศาสตร์ และส านักงานเลขานุการ เปน็กรรมการ พร้อมทั้งมีฝุาย
เลขานุการเป็นเจา้หน้าทีจ่ากงานแผนและประกนัคุณภาพ 

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ จัดประชุม เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งแผนการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพตนเอง 

2. คณบดีและรองคณบดีร่วมก าหนดนโยบายคุณภาพและจัดท าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร หลังจากนั้นแถลง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากร
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน 

3. คณะฯ มีการก าหนดเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีแนวทางในการด าเนินการและบริหารจัดการดังนี้ 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยรองคณบดีฝาุยวางแผนและประกันคณุภาพ ได้ด าเนินการยกร่างเกณฑ์ในการ

พิจารณาคุณลักษณะทีส่มควรก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2) รองคณบดฝีุายวางแผนและประกนัคุณภาพ ยกรา่งเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเหตุผลในการก าหนด

เอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทีก่ าหนดขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา  
3) น าเอกลักษณ์ ที่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ แจ้งต่ออาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 

ให้รับทราบโดยทัว่กัน 
4) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ในการประเมินตามเอกลกัษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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5) ท าการตรวจประเมนิผลการด าเนินงานไปพร้อมกับการประกันคุณภาพของคณะฯ 
4. คณะฯ มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนตามกระบวนการดังนี้ 

1) คณะฯ มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ ดังนี ้
o คณบดฯี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลยัการ

ชลประทาน และสถาบันในความดูแล  ประกอบด้วย คณบดีฯ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝุาย
วางแผนและประกันคณุภาพ เป็นรองประธาน พร้อมท้ังคณาจารย์ ท่ีผ่านการอบรมผู้ประเมินจาก สกอ. 
หรือจาก มก. จัดอบรม พร้อมทั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพ 
เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากงานแผนและประกันคณุภาพเปน็ทีมเลขานุการ ทั้งนี้ได้แบ่งการ
ประเมินหน่วยงานย่อยหน่วยงานละ 3 ท่านร่วมกันตรวจประเมินและตรวจเยีย่ม ทั้งนี้จะต้องมีอิสระใน
การไปตรวจประเมิน และต้องไม่ประเมินหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง ซึ่งหน่วยงานท่ีถกูประเมิน
ประกอบด้วย 10 ภาควิชา 1 วิทยาลัยการชลประทาน และ 4 สถาบนั  

o คณะกรรมการประเมินฯ จัดท าแผนและก าหนดการประเมินคุณภาพภายในฯ แจ้งทุกหน่วยงาน
เตรียมพร้อมรับการประเมิน 

o การเตรียมการก่อนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ จะต้องจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอยีดและขอบข่ายของการตรวจประเมิน ก าหนดการประเมิน วิธีการประเมิน ให้
กรรมการและ ผู้แทนจากหน่วยงานผู้รับตรวจทราบ พร้อมทั้งจัดเตรยีมใบรายการตรวจประเมิน 

o คณะกรรกมารประเมินฯ ด าเนินการประเมินหน่วยงานย่อย พร้อมจดัท าร่างรายงานผลการประเมินฯ 
แจ้งทุกหน่วยงานท าการทักท้วง แก้ไขผลการประเมินฯ ภายในก าหนด  

o คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบรูณ์ส่งหน่วยงานท่ีถูกประเมินฯ                     
แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ส่งคืนคณะ 

o สรุปผลการประเมินฯ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพือ่ทราบผลการประเมินฯ 
2) คณะฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมส่งส านัก

ประกันคุณภาพ ตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 0513.10118/ว.2222 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2554 และมอบให้
คณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554  พร้อมทั้งได้น าข้อมูลขึ้นในระบบ CHE QA Online 
http://www.cheqa3.ku.ac.th/  

3) คณะฯ ไดน้ าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามแบบ สปค.01 (เอกสาร
ในบทที่ 4 หนา้ 1 – 7)  ทั้งนีไ้ดผ้่านการด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาปรับปรุงจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เห็นชอบและสง่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

5. ในการตรวจประเมินระดับคณะโดยมหาวิทยาลัย หากมีสิ่งที่คณะกรรมการตรวจประเมินมีความเห็น
ว่าต้องแก้ไขปรับปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวทางในการการด าเนินการดังนี้ 
1) การแก้ไขและการพัฒนาหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมนิ เม่ือได้รับข้อเสนอแนะในแก้ไขปรับปรุงจากรายงาน             

ผลการตรวจประเมนิของคณะกรรมการตรวจประเมิน จะต้องประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาทบทวน
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ หากมปีระเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ให้จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงภายในระยะเวลา           
ที่ก าหนด โดยมีการระบุเวลาก าหนดเสร็จของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ  ผลการพิจารณาทบทวนและแผนการ
ด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) ให้รายงานและส่งกลบัให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ทราบ 

2) การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุง  คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ จะต้องท าหน้าที่ติดตามให้
หน่วยงานผู้รับการประเมิน ปฏบิัติการตามแผนพฒันาและปรับปรุงที่ได้ก าหนดไว้ แล้วรายงานผลการ
ด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงของแต่ละหน่วยงานให้คณบดีรบัทราบ 

3) รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
ต่อกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาทบทวนระบบบริหารคุณภาพของคณะ และก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่
เหมาะต่อไป 

 

http://www.cheqa3.ku.ac.th/
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6. การจัดท า SAR ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายคุณภาพมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพภายใน
ส าหรับคณะวิชา  ปี 2554 ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ ทุกเกณฑ์ตัวบ่งชี้  พร้อมกัน
นั้นหากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอ่ืน เช่น สมศ. การจัดท า SAR 
ก็อาจจะเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรดังกล่าวไปพร้อมกัน โดยจะพิจารณาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
1) ข้อมูลนิสิตทั้งหมด  

http://www.registrar.ku.ac.th/sites/default/files/Copy%20of%20All%20Quantity%20Student%20Final53.pdf 
2) จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/information_manager/ftes/ftes53_new.htm 
3) ผลการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิรุดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี

การศึกษา 2553 http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/feeling/sum_ser.pdf 
4) จ านวนคอมพิวเตอร์ https://smart.ku.ac.th/index.php?lang=th&content=summary&topic=org 
5) จ านวนหลักสูตร https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php 
6) จ านวนบุคลากร http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=63 
7) งานวิจยัและงบประมาณ  

http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=56 
8) ระบบประเมินการเรียนการสอน https://eassess.ku.ac.th/ 
9) ระบบรายงานการประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

http://www.eng.ku.ac.th/user/meeting_input.php?idmr=146 
10) ระบบภาระงานสอนของอาจารย์ http://ku-work.ku.ac.th/ 

7. ในกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้เชิญผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ได้แก่  น ิสิต ผู้ใชบ้ัณฑิต  และผู้ใช้บริการ 
ตามพันธกิจของคณะ 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง 
คณะ และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในระดับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต  โดย
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ประเมินผล ในระดับมหาวิทยาลัย 

9. รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมคณะกรรมการฝุายวางแผนและประกันคุณภาพด าเนินการ 
กลั่นกรองคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี จากผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือเข้าประกวดและเผยแพรผลงานให้หน่วยงานอ่ืนได้น าไปใช้ประโยชน์  และเพ่ือเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของผลงานและเป็นแบบอย่างส าหรับหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
9.1 N/A 9 ข้อ N/A 5.00 9 ข้อ บรรลุ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

9 ข้อ 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/information_manager/ftes/ftes53_new.htm
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/feeling/sum_ser.pdf
https://eassess.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/user/meeting_input.php?idmr=146
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ ท่ี 122/2553 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 
9.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ ท่ี 59/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประกนัคณุภาพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 วาระที่ 

3.1 ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2553 
9.1-3-1 รายงาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2554 วนัที ่8 มิถุนายน 2554 วาระที่ 5.2  เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานประกันคณุภาพ ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
9.1-3-2 รายงานการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ์
9.1-3-3 เอกลักษณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
9.1-4-1 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2553 
9.1-4-2 ค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ ที่ 68/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 
9.1-4-3 คู่มือแบบประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบัน 
9.1-4-4 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศกึษา 2553 
9.1-4-5 รายงานผลการประเมินส่งให้หนว่ยงานแก้ไขทว้งตงิ และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
9.1-4-6 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน ปีการศกึษา 2553  
9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สปค.01 
9.1-5-2 แบบติดตามผลการพัฒนาปรับปรุง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สปค.02 
9.1-6-1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกีารศึกษา 2553 
9.1-7-1 บันทึกข้อความขอเชิญเข้ารว่มกิจกรรมตรวจประเมินคณุภาพฯ 
9.1-8.1 คณะฯ ได้เข้ารว่มลงนามเครือข่ายการประกันคณุภาพที่ ม.ศรีปทมุ 
9.1-9-1 โครงการรางวัลคุณภาพคณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 ตัวบ่งชี้เอกลกัษณ์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือองคก์รนวตักรรม” 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  10 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  การก าหนดความเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 2.  มีผลการด าเนินด้านความเปน็เอกลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ี
 3.  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มามากว่า 3 ปี 
 4.  มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 5.  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรบัอย่างชัดเจน 
 6.  มีการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สังคมทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ถึงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อย่าเป็นรูปธรรม 
 และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นภาพลักษณ์ท่ียอมรับได้ในสังคม 
 7.  มีเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพในการควบคุมและรักษามาตรฐานการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพ 
 ของผลงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งกลไกขับเคลื่อน กระบวนการภายใน และการส่งเสริมการ 
 สร้างผลงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 8.  มีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต ไม่น้อยกว่า 60% 
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 9.  มีผลงานด้านนวัตกรรมส่งเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นประจ าทุกปี และผลงานได้รับ 
 การยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 10. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการประเมินอยู่ไม่ต่ ากว่าค่าคะแนน 
  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีการก าหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ  โดย 
1) คณะฯ ได้ก าหนดเอกลักษณ์และนโยบายคุณภาพของคณะฯ ตามเกณฑ์คุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 9 ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ ซึง่คณะฯ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์คือ สังคม
นวัตกรรมระดับสากล” โดยผา่นที่ประชุมและมีมติที่ประชุมเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
คร้ังที่ 4/2554 วันที่ 2 มีนาคม 2554 วาระที 5.1 เร่ืองการก าหนดเอกลักษณ์ และนโยบายคุณภาพของคณะฯ 

2) คณะฯ ได้ระบุความเปน็เอกลักษณ์ที่เป็นทางการลงนามโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะฯ มีการด าเนินการด้านสังคมนวัตกรรมมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งส่งผลให้คณะฯ มีผลงานด้าน

นวัตกรรมทั้งของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต และได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับชาติ และนานาชาติ สามารถ
สร้างชื่อเสียงมาสู่คณะ 

3. คณะฯ ได้มีการบริหารงานด้านนวัตกรรมมามากกว่า 3 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางการ
บริหารตามพันธกิจของคณะ ฯ คือ “คณะวิศวกรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ใน
ระดับสากล ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

4. คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมให้บรรลุเปูาหมายโดย 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายพฒันาสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม เพื่อบริหารงานดา้นพฒันาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ของคณะฯ ได้แก่ 
 สนับสนนุโครงงานวิศวกรรม Senior Project ของนิสิต 
 สนับสนนุโครงการ One Department One Product ของอาจารย์ 
 สนับสนนุเงินทนุอุดหนุนการวิจยัและสร้างสิ่งประดิษฐ์  
 ประสานงานเก่ียวกับทุนวิจัย สร้างบรรยากาศการคิดคน้สิ่งประดิษฐ์และการวิจัย และนวัตกรรม  
 รวมรวบและเผยแพร่ผลงานวิจยั/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
 จัดนิทรรศการผลงานและการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ 

2) คณะฯ ให้การสนับสนนุในการจดัตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialty Research Unity : SRU) และ
สถาบนัภายใต้การก ากับของคณะฯ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรบัการวิจัยและ
นวัตกรรม และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5. คณะฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรนวัตกรรม ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายหลักด้านการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุกสาขาให้ผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่

สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ทัง้ทาง
เศรษฐกิจ สังคมที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต  

2) ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะฯ  : การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยของ มก. บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและช่วยเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

6. คณะฯ มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม โดย 
1) คณะฯ ได้มีการจัดท ารายงานประจ าปี และรายงานประจ าปีฉบบัพิเศษ ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวม

และเผยแพร่ผลงานที่ส าคัญของคณะฯ และมอบให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคณะ 
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2) คณะฯ ได้จัดท าข่าวประชาสัมพนัธ์ภายในคณะ และขา่ววิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอข่าวที่ส าคญัแจ้งเวียนให้กับ
บุคลากรของคณะฯ ทราบ และแจ้งหน่วยงานภายใน มก. 

3) คณะฯ จัดท าขา่วประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรม การได้รับรางวลัเกี่ยวกับนวัตกรรมทั้งของนิสิต และบุคลากร ผ่าน 
Web Site ของคณะฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ออกสู่สังคม 

4) ผู้บริหารคณะได้แถลงข่าวโครงการผลิตเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กส าหรับชุมชน เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ 
ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  อาคาร 50 ปี และมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัดตามโครงการ พระดาบสสัญจร 
แห่งละ 1 เครื่อง  และมีข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน ฉบบัวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 หน้าที่ 10 

7. คณะฯ มีการก าหนดภารกิจด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นนโยบายตามภารกิจของคณะฯ โดยเน้นการมีผลงานด้าน
นวัตกรรมทั้งในกลุ่มนิสิต อาจารย์ ราวทั้งผลงานด้านนวัตกรรมของคณะที่เป็นงานบริการวิชาการ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมของคณะฯ คือ 
1) จ านวนโครงการนวัตกรรมของนิสิตในแต่ละภาควิชา 
2) จ านวนโครงการนวัตกรรมของคณาจารย์ทีส่ร้างขึ้น 
3) จ านวนโครงการนวัตกรรมที่เป็นงานบริการวิชาการ 
4) รายได้สทุธิจากการให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมของคณะ 
5) จ านวนคร้ังของการจัดแสดงผลงานดา้นนวัตกรรม 
6) จ านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์/จ านวนผู้ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 

8. คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากร นิสิต ของคณะฯ มีการด าเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรม ดังนี้ 
1) อาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะฯ มทีุนสนับสนุนผลงานวจิัยและสามารถพฒันาต่อยอดผลงานมาเปน็ผลงาน

ด้านนวัตกรรม มีศักยภาพเชงิพาณิชย์ หรือเป็นผลงานทีส่รา้งชื่อเสยีง มีคณุประโยชน์แก่คณะอยา่งเป็นรปูธรรม 
2) นิสิต คณะฯ ให้ทนุสนบัสนุนผลงานของนิสิตโดยให้นสิิตสามารถน าโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปทีี่ 4  มา           

ต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรม มีศักยภาพเชิงพาณชิย์หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่คณะอยา่งเป็นรปูธรรม 
3) จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และท าฐานข้อมูลทั้งของนิสิตและบุคลากร รวมทั้งร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ 

9. คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ส่งผลงานทางด้านนวัตกรรมเข้าประกวด
เพ่ือชิงรางวัลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ต่อเนื่องมาทุกปี สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 
1) นิสิตได้รับรางวลัทั้งระดับชาติ จ านวน 15 รางวัล นิสิตได้รับรางวัล 66 คน และนานาชาติ จ านวนรางวลั 4 รางวัล 

นิสิตได้รับรางวลั 26 คน 
2) อาจารย์ ได้รับรางวัลระดับสถาบัน 3 คน และระดับชาติ จ านวน 7 คน 
3) บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับรางวัลระดับสถาบัน จ านวน 2 คน 
4) ระดับคณะ ได้รับรางวัล 3 รางวลั 

10. คณะฯ ได้มีการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 และ
ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีการสัมมนาโดยคณบดีได้บรรยายถึงนโยบายและแผนการพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2554-2559 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งถึงเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย พร้อมทั้งได้มีการ
แจกประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแจกอาจารย์ 160 คน 
ได้รับคืน 104 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 257 คน ได้รับคืน 166 คน ผลการประเมินค่าความพึงพอใจของ
อาจารย์ = 36.2 บุคลากรสายสนับสนุน =3.76 รวมค่าความพึงพอใจเฉลี่ย = 3.71 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 -2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6-7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 8-9 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

10 ข้อ 
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บทท่ี 2 หน้า 68 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
9.1(1) N/A 10 ข้อ N/A 5.00 10 ข้อ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 5.1 การก าหนดเอกลักษณ์  

และนโยบายคุณภาพของคณะฯ 
9.1.1-1-2 เอกสารการจัดท าปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ และเอกลักษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9.1.1-2-1 หนังสือจากคณะอิเล็กทรอนิกส์ สู่ องค์กรนวัตกรรม From e-Faculty to i-Faculty โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545-2553) 
9.1.1-3-1 เอกสารการจัดท าปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ และเอกลักษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9.1.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 118/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
9.1.1-4-2 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 126/2553 เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี 
9.1.1-4-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย

เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2543 
9.1.1-5-1 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มก. 
9.1.1-6-1 รายงานประจ าปี 2553 (74 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)  
9.1.1-6-2 ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ  และข่าววิศวกรรมศาสตร์ 
9.1.1-6-3 Web Site คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.eng.ku.ac.th/index.php 
9.1.1-6-4 การแถลงข่าวโครงการผลิตเครื่องสีข้าวกล้องเล็กส าหรับชุมชน และข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 14 

พฤษภาคม 2554 หน้า 10 
9.1.1-7-1 แผนและผลปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ภารกิจ : ด้านนวัตกรรม 
9.1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
9.1.1-9-1 สรุปผลงานรางวัลนิสิต และสรุปผลงานรางวัลบุคลากร/หน่วยงานน าชื่อเสียงสู่คณะฯ ปีการศึกษา 2553 
9.1.1-10-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับเอกลักษณ์ คณะวิศวฯ มก. 
 

http://www.eng.ku.ac.th/index.php
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คุณภาพภายใน 
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บทท่ี 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน (ประเมินตนเอง) 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ  และมุมมองตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมี
การก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใด  ๆหรือด าเนินการไม่
ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดย
แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรมศาสตร์  พบว่ามีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.1 
 
ตารางท่ี  3.1.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัย 
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

- 5.00 5.00 - - 3.85 5.00 5.00 3.85 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 2   
การผลิตบณัฑิต 

5.00 4.75 4.75 - 5.00 3.74 4.88 4.88 3.74 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสติ 

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

องค์ประกอบท่ี 4  
การวิจัย 

5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 
ปัจจัย 
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 4.00 4.00 - - 5.00 4.00 4.00 5.00 ดี ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 5.00 ดี ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7  
การบริหารและจัดการ  

- 4.75 4.75 - - 3.60 4.75 4.75 3.60 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 8  
ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

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

องค์ประกอบท่ี 9  
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- 5.00 5.00 - - 4.79 5.00 5.00 4.79 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.74 4.72 5.00 5.00 4.35 4.79 4.78 4.40    

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี    
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล 
การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.74 ผลการประเมินได้คุณภาพอยู่
ระดับดี เนื่องจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ และ
นานาชาติยังมีน้อย 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินได้คุณภาพดีมาก 
ส่งผลมาจากคณะฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นจ านวนมาก 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการ
ประเมินไดคุ้ณภาพอยู่ระดับดี เนื่องจากยังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงทั้งการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการ 
  ประเมินได้คุณภาพดี เนื่องจากคณะยังไม่มีการก าหนดสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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บทท่ี 3 หน้า 3 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.2 
 
ตารางท่ี 3.1.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

5.00 4.71 4.69 - 4.76 4.75 ดีมาก ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอดุมศึกษา 

- 4.86 4.86 - 4.86 4.86 ดีมาก ดีมาก 

  มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

5.00 4.60 4.56 - 4.71 4.69 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 
(สกอ.) 

5.00 4.74 4.72 5.00 4.79 4.78   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 5.00 ผลประเมินระดับคุณภาพดีมาก 
เนื่องจากคณะฯ มีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนิสิตทั้งด้านสภาพแวดล้อม และห้องเรียนให้
เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76  ผลประเมินระดับคุณภาพ 
  ดีมาก คณะฯ มีการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามก าหนด และมีหลักสูตรที่หลากหลาย 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00                      
  ผลประเมินระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งคณะฯ ได้เห็นความส าคัญของการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด 
  ความรู้อย่างเป็นระบบ  
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79  ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.3 
 

ตารางท่ี   3.1.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผล

ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี - 4.71 4.67 5.00 4.75 4.71 ดีมาก ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.67 4.67 - 4.70 4.70 ดีมาก ดีมาก 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 5.00 4.74 4.72 5.00 4.79 4.78   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คณะฯ 
มีระบบการพัฒนาคณาจารย์โดยการให้ทุนศึกษาต่อ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์ และมี
กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คณะฯ  
  มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่บริหารคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คณะฯ สามารถบริหาร 
  การจัดการด้านงบประมาณของคณะฯ และหารายได้เพ่ือบริหารคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คณะฯ 
  มีการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังยังสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางด้าน 
  วิชาชีพของตนอยู่เสมอ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมสามารถคว้ารางวัลทั้งในระดับสถาบัน 
  และระดับชาติ 

 
การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้าน
การด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.4 
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ตารางท่ี  3.1.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ความหมายผลประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม 
ในการจัดการศึกษา 

5.00 4.80 4.80 - 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.67 4.67 - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   4) ด้านการบรหิารจดัการ - 5.00 5.00 - 4.83 4.83 ดีมาก ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 4.67 4.63 5.00 4.73 4.70 ดีมาก ดีมาก 

   1) ด้านการผลิตบณัฑติ - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.00 5.00 - 4.00 4.00 ด ี ดี 
   4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม - 4.00 5.00 - 4.00 4.00 ด ี ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 4.74 4.72 5.00 4.79 4.78   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ  ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากคณะฯ มีการปรับ 

 ภูมิทัศน์รอบคณะฯ ให้ร่มรื่น และมีการสร้างอาคารของภาควิชาให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้
พ้ืนทีท่ั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 

- ด้านวิชาการ  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากมีคณาจารย์ที่มีวุฒิ 
 ปริญญาเอกจ านวนมาก ท าให้สามารถบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสนับสนุน 
 ให้นิสิตระดับบัณฑิตท าวิจัยและส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
- ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากคณะฯ มีกลไกการ 
 บริหารทางด้านการเงินแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสนับสนุนให้มีการหารายได้ 
 มาเพ่ือบริหารคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากผู้บริหาร 
 ทุกระดับมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากคณาจารย์              
 มีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน และมีศูนย์คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนของนิสิต  
 จึงท าสามรถพัฒนาทักษะ และความรู้ของนิสิตได้เป็นอย่างดี  
- ด้านการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากคณะฯ มีคณาจารย์ 
 ที่มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ สูง อีกท้ังคณะฯ ให้การสนับสนุนและ 
    ผลักดันให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
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- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  
 เนื่องจากคณะฯ ยังไม่มีกลไกที่จะน าผลการประเมินจากการบริการวิชาการมาปรับปรุงหรือบูรณาการ 
 ด้านการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  
 เนื่องจากคณะฯ ยังไม่มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน 
 เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 
ภาพรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารทุกกระดับมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีการประสานงานในการท างานเป็นทีม มีส่วนร่วม 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และได้มีการประกาศให้อาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ   

2. มีกลไกในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ  แผนมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาแผนที่
บุคลากรมีส่วนร่วมสูงทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการปรับปรุงแผน 
ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความก้าวหน้าของแผน  

3. มีกลไกการบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี         
เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล สถานะของปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถติดตาม
และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. มีกลไกประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และมีการปรับปรุงกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้านเอกลักษณ์ของคณะฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์กร
นวัตกรรม) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ท าให้คณะฯ มีความมั่นใจที่จะสามารถ
รักษาความโดดเด่น และความน่าเชื่อถือในความเป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ ได้ตลอดไป และท าให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะด้านนวัตกรรมมีความชัดเจน 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในสถานะและสภาพแวดล้อมที่จะหารายได้จากงานบริการวิชาการได้ง่าย ทั้งงาน
บริการวิชาการเชิงวิชาการ และงานบริการวิชาการเชิงวิจัย 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีฐานะการเงินที่ดีและม่ันคง และมีความพร้อมจะสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย    

จุดอ่อน 
1. การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ มีอาจารย์บางท่านยังขาดความเข้าใจในขอบเขต หน้าที่ และ

วิธีปฏิบัติ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษานิสิต 
2. คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลายท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอน 



        
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 

 

 

บทท่ี 3 หน้า 7 

3. ผลงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร และลิขสิทธิ์ มีค่อนข้างน้อย 
เมื่อเทียบกับจ านวนผลงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่คณะผลิตขึ้นมา 

4. ขาดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกลไกที่จะรองรับการบูรณาการด้านงานบริการวิชาการเพ่ือต่อยอด              
สู่การเรียนการสอนและการวิจัยทีเ่ป็นรูปธรรม  

5. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
6. สัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ต่อจ านวนนิสิตของคณะทั้งหมดยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน ก. และ ปริญญาเอก) ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดยังต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพของ สกอ. 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการอบรมเทคนิคด้านการสอนให้มสีัดส่วนมากยิ่งขึ้น 
2. คณะฯ ควรวางแผนทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการยกระดับจ านวนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
3. ก าหนดแผนพัฒนาด้านองค์ความรู้ให้มีความชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยค านึงถึงการน า 

องค์ความรู้ไปใช้ในการท างานได้จริงและด ารงอยู่จริง 
4. คณะฯ ควรสนับสนุน ส่งเสริม สร้างระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงาน              

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้ชัดเจน ครบถ้วน และ  
ค านึงถึงการรวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นหลักฐาน เพ่ือการวัดการประเมินผลงาน และการปรับปรุงงานต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร และลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
รวมทั้งควรมีแผนกลยุทธ์รองรับ และผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการสามารถจดทะเบียน 
ทรัพย์สินทางปัญญาได้  

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง 

1. มีกลไกในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ  แผนมีความสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนา
แผนที่บุคลากรมีส่วนร่วมสูงทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการปรับปรุงแผนให้
เป็นปัจจุบัน และมีการติดตามความก้าวหน้าของแผนอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารมีการก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารในระดับภาควิชา และรองคณบดีบางส่วน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแผน ท าให้การ
เชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างคณะกับบางภาควิชายังไม่ค่อยสอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าหลักสูตร และจัดอบรมเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรด้านต่างๆ ที่ผู้บริหารควรรู้ 

เช่น การบริหารคุณภาพและ/หรือการบริหารความเสี่ยง ให้กับผู้บริหารรวม ทั้งบุคลากรที่สนใจ                   
เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่อาจจะเป็นผู้บริหารในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก 
2. คณะฯ มีหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลาย  มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้

บัณฑิต 
3. มีคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก  อีกท้ังยังสามารถหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและ             

ภายนอกได้เป็นจ านวนมาก จึงน าไปสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่หลากหลาย และมีความพร้อมเรื่อง
งบประมาณในการท าวิจัยของนิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เฉพาะ แผน ก. และปริญญาเอก) มีจ านวนยังไม่ถึงร้อยละ 30 

ของจ านวนนิสิตทั้งหมด  
2. สถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวิจัยของบางภาควิชาไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต ท าให้การ

ผลิตผลงานวิจัยส าหรับประกอบการท าวิทยานิพนธ์ และการจบของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความล่าช้า 
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ   

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมจ านวนการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก. และปริญญาเอก ให้มากขึ้น  เช่น  การ

ให้ทุนวิจัยเฉพาะนิสิตที่เลือกเรียน แผน ก. และให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตปริญญาเอกในจ านวนที่           
มากพอเมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (ต้องอยู่ในระดับเดียวกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) ของส านักงานกองทุนวิจัย (สกว.)) 

2. คณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑใ์นการท าวิจัยให้ภาควิชาต่างๆ พร้อมจัดสร้าง             
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการวิจัย  เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเรียนการสอน วิจัย และกิจกรรมนิสิตเพิ่มข้ึน  
และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งพ้ืนทีห่้องปฏิบัติการ วัสดุ และครุภัณฑ์วิจัยระหว่างภาควิชาให้มากขึ้น   

3. ควรมีการจัดหลักสูตรหรือการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการเขียนวิทยานิพนธ์แก่นิสิต            
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตผ่านการสอบภาษาอังกฤษและเขียนวิทยานิพนธ์ตลอดจนงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง 

1. การจัดกิจกรรมนิสิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณคณะฯ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
2. สโมสรนิสิตและชุมนุมต่าง ๆ สามารถวางแผนการการจัดกิจกรรมประจ าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการการฝึกงานนิสิต และการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา  ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนิสิตและหน่วยกิจการนิสิตของคณะฯ 
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4. ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่  รวมทั้ง
หน่วยงานภายนอกให้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี 

5. คณะฯ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ฝ่ายกิจการ
นิสิต www.sa.eng.ku.ac.th และเว็บไซต์คณะฯ  www.eng.ku.ac.th รวมทั้งการส่ง SMS กรณีมีงานเร่งด่วน ท า
ให้นิสิตสามารถได้รับข่าวสารได้ทันที 

จุดอ่อน 
1. เนื่องด้วยคณะฯ มีนิสิตจ านวนมาก จึงท าให้จ านวนการจัดกิจกรรมมากข้ึนตามไปด้วย บางครั้งภาระงานการ

ประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริการนิสิตของหน่วยกิจการนิสิตที่ต้องรับผิดชอบและได้รับ
มอบหมายนั้นไม่สามารถจัดบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านประกันคุณภาพให้กับนิสิตยังมีน้อย 
3. ยังขาดความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านต่างๆ กับสถาบันอ่ืน ๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเพ่ิมการศึกษาดูงานกับสถาบันอ่ืน ๆ เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน  และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ต่อไป 
2. ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการประกันคุณภาพให้กับนิสิตให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งผลให้

สามารถได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะเป็นจ านวนมาก 
2. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการวิจัยในคณะฯ อย่างเต็มท่ี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อย 
2. โครงการวิจัยประเภทสหวิทยาการที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาท างานร่วมกันยังมีจ านวนน้อย 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระเบียบการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและวิจัย ให้เกิดแรงจูงใจในการสร้าง

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาติและเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลให้มากขึ้น 
2. สร้างแรงผลักดันใหเ้กิดการรว่มมือการท าวิจัยระหว่างภาควิชาให้มากขึ้น เชน่ สร้างบรรยากาศการพบปะพูดคุย

ระหว่างกลุ่มอาจารยจ์ากภาควชิาต่างๆ ที่มีความสนใจในการท าวิจัยในเรื่องเดียวกันให้บ่อยขึ้น โดยการจดัเป็นการ
เสวนากลุ่มย่อยในรูปแบบ Research Forum  
 
 
 

http://www.sa.eng.ku.ac.th/


        
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 

 

 

บทท่ี 3 หน้า 10 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 10 ภาควิชา 1 สาขาวิชา ท าให้สามารถอาศัยความหลากหลาย
ทางด้านวิชาการในหลายสาขาวิชานี้ก่อใหเ้กิดการบูรณาการการบริการวิชาการระหว่างภาควิชาและ
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติจริง ได้รับการยอมรับในสังคมและแวดวงวิชาการ
ที่เก่ียวข้อง 

3. ต าแหน่งที่ตั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อยู่ในต าแหน่งที่ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้ด าเนินโครงการไม่ทราบระเบียบปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เช่น ขั้นตอนในการเปิดโครงการ ขั้นตอน
ในการมอบอ านาจ กระบวนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

2. หน่วยงานและผู้ใช้บริการรายอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ไม่ทราบว่าคณะฯ สามารถให้บริการด้านวิชาการ 
ได้ครอบคลุมเพียงใด  

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท าคู่มือ และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ด าเนินโครงการ ในเรื่องระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมการจัดท าประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รู้จักและทราบว่าคณะฯ มีศักยภาพในการให้บริการ

วิชาการได้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้มีความร่วมมือของบุคลากรในคณะฯ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี           
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี
อันเก่าแก่ ท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงความกตัญญู ต่อ
อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโส หรือโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ Big Cleaning Day เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคี และสร้างจิตส านึกร่วมกันระหว่างบุคลากรกับนิสิตของคณะฯ       โดยการร่วมแรง
ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ และตกแต่งสถานทีแ่ละบริเวณโดยรอบให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จุดที่ควรพัฒนา 
   ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

1. มีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. มีประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

หลากหลายสาขาวิชา 
3. สามารถหางบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดินได้อย่างเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพทั้งท่ีมีอยู่เดิมและการสร้างขึ้นใหม่เพ่ือรองรับต่อทิศทาง/นโยบายของคณะ/

มหาวิทยาลัย เช่น การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และความเป็นนานาชาติ ฯลฯ 
2. ขยายระดับการบริการการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ครบทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ 
3. เพ่ิมก าลังการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องมีการจัดท าแผนก าลังบุคคลและด้านกายภาพเพ่ือรองรับการเน้นการเติบโตของความเป็นสากลและ
นานาชาติในการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 
องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
2. คณะฯ มีการบริหารจัดการงบประมาณเชิงอนุรักษ์นิยม (ไม่มีการกู้ยืม) 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ มีการตรวจติดตามข้อมูลทั้งด้านการคลังและพัสดุ รวมทั้งการสอบย้อนกลับยังไม่คล่องตัว 
2. คณะฯ ยังขาดการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเงินให้ทันสมัยและสอบกลับได้ง่าย/ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาระบบการจัดการการเงิน/งบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ควรเชื่อมต่อข้อมูลในอดีตและบ่งชี้ความสัมพันธ์ที่สมเหตุสมผลกับข้อมูลปัจจุบัน 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายด้านคุณภาพของคณะ ท าให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ มีความ
ชัดเจนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของคณะ 

2. มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ด้านเอกลักษณ์ เพ่ือรักษาความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม                 
ซึ่งเป็นผลงานที่ส าคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

3. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ พร้อมให้ความ
ร่วมมือ ทั้งการสร้างผลงาน รักษากระบวนการ และการรวบรวมข้อมูล ท าให้คณะฯ สามารถรักษา
มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสูงไว้ได้อย่างมั่นคง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีเกณฑ์ใหม่เป็นประจ า

ทุกปี และมักแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบในเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ท าให้เสียเวลาค่อนข้างมากในการรวบรวม
ข้อมูล และพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้มีปัญหาในการประสานงานใน
บางครั้ง 

3. การประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับคณะและระดับภาควิชายังมีช่องว่างอยู่ ท าให้บางครั้งมีการท างาน
ที่ซับซ้อน 

ข้อเสนอแนะ 
1.   ควรสร้างกลไกในการรักษาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรหา 
      โอกาสในการแบ่งปันความรู้ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.   ควรจัดท ามาตรฐานหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรของคณะในทุกๆ ระดับ พร้อมทั้งจัดท าแผนแม่บท 
      การอบรมให้ชัดเจน 
 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

3.3.1  หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน 
ภาควิชา 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ
 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
สถาบันในความดูแล 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)   สถาบันวิศวกรรมพลังงาน  
 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย                   สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาลัยการชลประทาน 
 

 

3.3.2  ก าหนดการตรวจประเมิน 
ก าหนดการประเมินระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทานและสถาบัน หน่วยงานสนับสนุน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)  
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2554 

1. วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554  หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการชลประทาน ผู้อ านวยการสถาบัน เสนอ
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (อาคาร 14 ชั้น 2) 

2. วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน หน่วยงานละ 1.30 ชั่วโมง ณ ภาควิชา/
วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบันในความดูแลของคณะฯ 
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หน่วยงานเสนอผลการด าเนินงาน หน่วยงาน ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 
ช่วงเช้าเวลา  
09.00-12.00 

น. 

09.00-09.15 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ช่วงเช้าเวลา 
09.00 - 12.00 น. 

09.00–10.30 น. 
09.15–09.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
09.30–09.45 น. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
09.45–10.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
10.00–10.15 น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
10.15–10.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

10.30–12.00 น. 
10.45–11.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
11.00–11.15 น. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
11.15–11.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
11.30–11.45 น. ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
11.45–12.00 น. วิทยาลัยการชลประทาน 

ช่วงบ่ายเวลา 
13.00-14.30 น. 

 
13.00-14.30 น. 

ช่วงบ่ายเวลา  
13.00-14.00 น. 

 

13.00–13.15 น. สถาบัน RDiPT 
13.15–13.30 น. สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
13.30-13.45 น. สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
13.45-14.00 น. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมายเหตุ : เวลา 10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง / เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน หน่วยงานละ 1.30 ชั่วโมง 
วันที่ เวลา หน่วยงาน คณะกรรมการ 

วันอังคารที่ 
3 พฤษภาคม 

2554 

เวลา  
09.30-10.30 น. 

วศ.เคมี 
1. อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน ์ กรรมการ 
2.  อ.สมสุข เตชสมบูรณ์สุข กรรมการ 
3. น.ส.ปภาสร  อังกาทิพย ์ เลขานุการ 

วศ.โยธา 
1. รศ.ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต กรรมการ 
2. น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม กรรมการ 
3. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง เลขานุการ 

วศ.คอมพิวเตอร์ 
1. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ ์ กรรมการ 
2. ผศ.ดร.วชิระ  จงบุรี กรรมการ 
2. นางนงคราญ คงคาศรี เลขานุการ 

วศ.ไฟฟ้า 
1. รศ.ดร.ศิริพร   อ่องรุ่งเรือง กรรมการ 
2. อ.ดร.ไชยวัฒน์  กล่ าพล กรรมการ 
3. น.ส.พัทธนันท์  แนขุนทด เลขานุการ 

วศ.อุตสาหการ 
1. ผศ.ดร.นภาพร  เปี่ยมสง่า กรรมการ 
2. อ.พรทิพย์  เล็กพิทยา กรรมการ 
3. น.ส.ทัตหทัย  เศรษฐพิศาล เลขานุการ 
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 ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน หน่วยงานละ 1.30 ชั่วโมง (ต่อ) 
วันที่ เวลา หน่วยงาน คณะกรรมการ 

วันอังคารที่ 
3 พฤษภาคม 

2554 

      เวลา  
10.30-12.00 น. 

วศ.เครื่องกล 
1. รศ.ดร.ศิริพร   อ่องรุ่งเรือง กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ กรรมการ 
3. น.ส.ปภาสร  อังกาทิพย ์ เลขานุการ 

วศ.ทรัพยากรน้ า 
1. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ ์ กรรมการ 
2. อ.ดร.บารเมศ  วรรธนะภูติ กรรมการ 
3. น.ส.ทัตหทัย  เศรษฐพิศาล เลขานุการ 

วศ.สิ่งแวดล้อม 
1. อ.ดร.อมรรัตน์  เลิศวรสิริกุล กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ชนิทร์  ปัญจพรผล กรรมการ 
3. น.ส.พัทธนันท์  แนขุนทด เลขานุการ 

วศ.วัสดุ 
1. รศ.ดร.สมชาย  น าประเสริฐชัย กรรมการ 
2. อ.ดร.จันทร็ศิริ  สิงห์เถื่อน กรรมการ 
3. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง เลขานุการ 

วศ.การบินและ
อวกาศ 

1. ผศ.ดร.จเร   เลิศสุดวิชัย กรรมการ 
2. อ.ไพศาล  พงศ์นรภัทร กรรมการ 
3. น.ส.อนงค์นาถ  ทบัทอง เลขานุการ 

วันอังคารที่ 
3 พฤษภาคม 

2554 

       เวลา 
13.00-14.30 น. 

วิทยาลัยการ
ชลประทาน 

1. อ.ดร.อมรรัตน์  เลิศวรสิริกุล กรรมการ 
2. อ.พีรพล  เวชสุวรรณมณี กรรมการ 
3. น.ส.อนงค์นาถ  ทบัทอง เลขานุการ 

ส.วิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. นางสุกิจจา  พงษส์ุวรรณ กรรมการ 
2. นายปัญญวฒัน์   โกมุทบุตร กรรมการ 
32. น.ส.พัทธนันท์  แนขุนทด เลขานุการ 

ส.วิศวกรรมพลังงาน 
1. รศ.ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต กรรมการ 
2. น.ส.จอมใจ  ต่อศรี กรรมการ 
3. น.ส.ปภาสร  อังกาทิพย ์ เลขานุการ 

ส. RDiPT 
1. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ ์ กรรมการ 
2. รศ.ดร.เสรี  เศวตเศรนี กรรมการ 
3. น.ส.นงคราญ  คงคาศรี เลขานุการ 

ส.นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผศ.ดร.นภาพร  เปี่ยมสง่า กรรมการ 
2. นายกัมปนาท  อ่วมกุล กรรมการ 
3. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง เลขานุการ 
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3.3.3  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน และ 

สถาบันในความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่  66/2554 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบัน หน่วยงาน

สนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553 
************************ 

เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบัน หน่วยงาน 
สนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
4. รศ.ศิริพร   อ่องรุ่งเรือง   กรรมการ 
5. รศ.ดร.สมชาย  น าประเสริฐชัย   กรรมการ 
6. รศ.ดร.เสร ี เศวตเศรนี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.จเร    เลิศสุดวิชัย   กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นภาพร เปี่ยมสง่า   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภุชงค ์ อุทโยภาศ   กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี    กรรมการ 
11.  ผศ.ดร.ชนินทร ์ ปัญจพรผล   กรรมการ 
12.  อ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล   กรรมการ 
13.  อ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน   กรรมการ 
14.  อ.ดร.ไชยวัฒน ์ กล่ าพล    กรรมการ 
15.  อ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ   กรรมการ 
16.  อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน์   กรรมการ 
17.  อ.สมสุข   เตชสมบูรณ์สุข   กรรมการ 
18.  อ.พรทิพย์  เล็กพิทยา   กรรมการ 
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19.  อ.พีรพล  เวชสุวรรณมณี   กรรมการ 
20.  อ.ไพศาล  พงศ์นรภัทร   กรรมการ 
21.  น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม   กรรมการ 
22.  นางสุกิจจา    พงษ์สุวรรณ   กรรมการ  
23.  นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร   กรรมการ 
24.  นายกัมปนาท อ่วมกุล    กรรมการ 
25.  น.ส.จอมใจ  ต่อศรี    กรรมการ  
26.  น.ส.รชัภร    พานิชเฮง   กรรมการและเลขานุการ 
27.  น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
28.  นางนงคราญ   คงคาศรี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
29.  น.ส.ทัตหทัย   เศรษฐพิศาล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
30.  น.ส.ปภาสร  อังกาทิพย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
31.  น.ส.อนงค์นาถ ทับทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ จะแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2554 

                        
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
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3.3.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบันในความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

3.3.4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2551-2553 (คะแนนเต็ม 5) 
 

ปีการศึกษา  วศ.คม.  วศ.ยธ.  วศ.คต.  วศ.ฟฟ.  วศ.อก.  วศ.คก.  วศ.ทน.  วศ.สวล.  วศ.วส.  
วศ.

กบอ.  
วช.  

2551  4.87 4.32 4.67 4.26 4.12  4.47  4.32  4.50  4.00  3.63  4.05  
2552  4.84 4.44 4.50 3.07 4.19 4.45 4.60 4.37 4.05 3.13 4.11 
2553 4.83  4.25 4.32 4.62  3.58  3.70  3.76  4.58 3.77  2.96  2.94 
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3.3.4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน ปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบที ่
ล าดับ 
ตัวบ่งชี ้

รายละเอียดตัวบ่งช้ี วศ.คม. วศ.ยธ. วศ.คต. วศ.ฟฟ. วศ.อก. วศ.คก. วศ.ทน. วศ.สวล. วศ.วส. วศ.กบอ. ค่าเฉลี่ย วช. 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และแผนงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1.1 

กระบวนการพัฒนา
แผน 

เต็ม 5 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 
ผลการ

ด าเนินงาน 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต
และคุณภาพ

บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.1 

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการ
วิจัย (สกอ.2.1 เกณฑ์ 6) 

เต็ม 5 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 4.65 5.00 
(80X5/50) (71.43X5/50) (40X5/50) (75X5/50) (85.71X5/50) (50X5/50) (66.67X5/50) (75X5/50) (50X5/50) (25X5/50)  (50X5/50) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

80% 71.43% 40% 75% 85.71% 50% 66.67% 75% 50% 25% 64.44% 50% 
 (4/5 x 100) (5/7X100) (2/5X100) (3/4X100) (6/7X100) (2/4X100) (2/3X100) (3/4X100) (1/2X100) (1/4X100)  (1/2X100) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.2 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีเน้นการวิจัย (สกอ.
2.1 เกณฑ์ 7) 

เต็ม 5 
5.00 4.32 3.09 3.64 2.58 2.48 1.89 5.00 2.22 1.25 3.15 5.00 

(100X5/30) (25.89X5/30) (18.53X5/30) (21.84X5/30) (15.50X5/30) (14.86X5/30) (11.31X5/30) (57.29X5/30 (13.30X5/30 (7.47X5/30)  (100X5/30) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

100% 25.89% 18.53% 21.84% 15.50% 14.86% 11.31% 57.29% 13.30% 7.47 20.94% 100% 
(140/140X100) 210/811X100) (136/734X100) (211/966X100) (109/703X100) (136/915X100) (38/336X 100) (110/192X100) (29/218X 100) (38/509X 100)  (3/3X100) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 

อาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ.2.2) 

เต็ม 5 
5.00 5.00 4.76 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0 5.00 4.98 1.92 

(100X5/60) (74.42X5/60) (57.14X5/60) (63.83X5/60) (64.29X5/60) (70.45X5/60) (71.43X5/60) (72.22X5/60) (65X5/60) (68.18X5/60)  (23.08X5/60) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

100% 74.42% 57.14% 63.83% 64.29% 70.45% 71.43% 72.22% 65% 68.18% 69.52% 23.08% 
(21/21X100) (32/43X100) (20/35X100) (30/47X100) (18/28X100) (31/44X100) (10/14X100) (13/18X100 (13/20X100) (15/22X100)  (3/13X100) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.4 

อาจารย์ประจ าท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(สกอ.2.3) 

เต็ม 5 5.00 5.00 4.29 3.90 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 1.52 3.97 0.00 
(47.62X5/30) (48.84X5/30) (25.71X5/30) (23.40X5/30) (39.29X5/30) (34.09X5/30) (35.71X5/30) (33.33X5/30) (0X5/30) (9.09X5/30)  (0X5/30) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

47.62% 48.84% 25.71% 23.40% 39.29% 34.09% 35.71% 33.33% 0% 9.09% 30.82% 0% 
(10/21X100) (21/43X100) (9/35X100) (11/47X100) (11/28X100) 15/44X100) (5/14X100) (6/18X100) (0/20X100) (2/22X100)  (0/13X100) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.5 

ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.3)  

เต็ม 5 3.79 0.69 2.19 3.46 0.86 2.34 0.42 1.88 3.25 1.25 2.01 1.25 
 (37.93X5/50) (6.90X5/50) (21.88X5/50) (34.58X5/50) (8.55X5/50) (23.44X5/50) (4.17X5/50) (18.75X5/50) (32.5X5/50) (12.50X5/50)  (12.50X5/50) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

37.93% 6.90% 21.88% 34.58% 8.55% 23.44% 4.17% 18.75% 32.50% 12.50% 19.26% 12.50% 
(11/29X100) (4.625/67X100) (1.75/8X100) (10.38/30X100) (1.625/19X100) (1.875/8X100) (0.125/3X100) (4.125/22X100) (1.625/5X100) (0.625/5X100)  (0.375/3X100) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.6 

ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.4) 

เต็ม 5 5.00 2.19 5.00 5.00 2.50 0.00 0.00 5.00 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3.09 ไม่ประเมิน 
(115.63X5/100) (43.75X5/100) (162.50X5/100) (100X5/100) (50X5/100) (0X5/100) (0X5/100) (100X5/100)     

ผลการ
ด าเนินงาน 

115.63% 43.75% 162.50% 100% 50% 0% 0% 100% ไม่มีนิสิตจบ
การศึกษาในปี

การศึกษา 2553 

ไม่มีการเปิดสอน
หลักสูตร        

ระดับ ป.เอก 

101.92% ไม่มีการเปิด
สอนระดับ  

ป.เอก 
(4.625/4X100) (0.875/2X100) (3.25/2X100 (2/2X100) (0.5/1X100 (0/0X100) (0/0X100) (1/1X100)  
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องค์ประกอบที ่
ล าดับ 
ตัวบ่งชี ้

รายละเอียดตัวบ่งช้ี วศ.คม. วศ.ยธ. วศ.คต. วศ.ฟฟ. วศ.อก. วศ.คก. วศ.ทน. วศ.สวล. วศ.วส. วศ.กบอ. ค่าเฉลี่ย วช. 

องค์ประกอบที่ 3 
ด้านงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3.1 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สม
ศ.5) 

เต็ม 5 
5.00 

(145.24X5/20) 
5.00 

(21.80X5/20) 
5.00 

(29.39X5/20) 
5.00 

(38.03X5/20) 

5.00 
(54.46X5/20) 

4.12 
(16.48X5/20) 

5.00 
(55.36X5/20) 

5.00 
(67.36X5/20) 

5.00 
(28.75X5/20) 

2.56 
(10.23X5/20) 

4.67 3.13 
(12.50X5/20) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

145.24% 
(30.50/21X 100) 

21.80% 
(9.375/43X 100) 

29.39% 
(10.875/37X 100) 

38.03% 
(17.88/47X 100) 

54.46% 
(15.25/28X 100) 

16.48% 
(7.25/44X  100) 

55.36% 
 (7.75/14X  100) 

67.36% 
(12.125/18X  100) 

28.75% 
(5.75/20X 100) 

10.23% 
(2.25/22X 100) 

40.48% 12.50% 
(1.625/13X 100) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3.2 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6) 

เต็ม 5 
5.00 

(152.38X5/20) 
5.00 

(51.16X5/20) 
5.00 

(56.76X5/20) 
5.00 

(55.32X5/20) 
2.68 

(10.71X5/20) 
4.55 

(18.18X5/20) 
5.00 

(35.71X5/20) 
5.00 

(44.44X5/20) 
5.00 

(20X5/20) 
4.55 

(18.18X5/20) 
4.68 1.92 

(7.69X5/20) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

152.38% 
(32/21X100) 

51.16% 
(22/43X100) 

56.76% 
(21/37X100) 

55.32% 
(26/47X100) 

10.71% 
(3/28X100) 

18.18% 
(8/44X100) 

35.71% 
 (5/14X100) 

44.44% 
 (8/18X100) 

20% 
(4/20X100) 

18.18% 
(4/22X100) 

45.24% 7.69% 
(1/13X100) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3.3 

ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ  
(สมศ.7) 

เต็ม 5 
5.00 

(160.71X5/10) 
5.00 

(43.60X5/10) 
4.73 

(9.46X5/10) 
5.00 

(17.55X5/10) 
2.68 

(5.36X5/10) 
1.14 

(2.27X5/10) 
5.00 

(39.29X5/10) 
5.00 

(34.72X5/10) 
4.38 

(8.75X5/10) 

0.00 

(0X5/10) 

3.79 2.89 
(5.77X5/10) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

160.71% 
(33.75/21X100) 

43.60% 
(18.75/43X 100) 

9.46% 
(3.5/37X100) 

17.55% 
(8.25/47X 100) 

5.36% 
(1.5/28X100) 

2.27% 
(1/44X100) 

39.29% 
(5.50/14X 100) 

34.72% 
(6.25/18X 100) 

8.75% 
(1.75/20X 100) 

0% 
(0/0X100) 

29.50% 5.77% 
(0.75/13X 100) 

องค์ประกอบที่ 4 
ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.1 
 

การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวชิาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนหรอืการวจิัย (สมศ.8) 

เต็ม 5 4.00 3.00 5.00 5.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.30 2.00 

ผลการ
ด าเนินงาน 4 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ และการ
พัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5.1 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ภาควิชา (สกอ.7.1) 

เต็ม 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการ

ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5.2 

การพัฒนาคณาจารย์  
(สมศ.14)   

เต็ม 5 
5.00 

(6.76X5/6) 
5.00 

(6.05X5/6) 
4.09 

(4.91X5/6) 
4.06 

(4.87X5/6) 
4.28 

(5.14X5/6) 
4.53 

(5.43X5/6) 
4.58 

(5.50X5/6) 
4.68 

(5.61X5/6) 
3.38 

(4.05X5/6) 
3.83 

(4.59X5/6) 
4.34 

2.12 
(2.54X5/6) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6.76 
(142/21) 

6.05 
(260/43) 

4.91 
(172/35) 

4.87 
(229/47) 

5.14 
(144/28) 

5.43 
(239/44) 

5.50 
(77/14) 

5.61 
(101/18) 

4.05 
(81/20) 

4.59 
(101/22) 

5.29 
2.54 

(33/13) 
รวมผลการประเมินเฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี ้ เต็ม 5 4.83 4.25 4.32 4.62 3.58 3.70 3.76 4.58 3.77 2.96  2.94 
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3.3.4.3 จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลยัการชลประทาน ปีการศึกษา 2553 
ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
บทสรุปในภาพรวม 

1 เคมี 1. ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทุ่มเทในการสอน และม ี    
   การหางบประมาณวิจยัทั้งจากแหล่งทุนภายนอกและ 
   ภายในอยา่งต่อเนื่อง 
2. มีระบบที่ดีในการสนับสนุนอาจารย์ดา้นการท าวิจยั 
3. มีรูปแบบการบรหิารงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
   แนวทางการด าเนินงานของภาควิชาฯ และมีการส่ือสาร 
   ขอ้มูลภายในภาคอยา่งสม่ าเสมอ 

1. ภาควิชาฯ ยังขาดพ้ืนที่ในการท าวิจัยซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
    จ านวนนิสิต 

1. ขอการสนับสนุนพ้ืนที่ส าหรับการเรียนการสอนนิสิตระดับ 
    ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากคณะฯ เพ่ือภาควิชาฯ  
    จะได้ปรับพ้ืนที่ห้องเรียนส าหรับท าห้องวิจัย 
 

2 โยธา 1. ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
   ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ 
   จุดเน้นของคณะและของมหาวิทยาลัย  
2. อาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งสนับสนุน 
   ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและของคณะในการ 
   ผลิตบัณฑิตและศึกษาวิจัย ได้เป็นอย่างด ี
3. อาจารย์ประจ าภาควิชามีศักยภาพในการท าวิจัย  
   ท าให้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
   ในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาตสิูง   
 

1. มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งอาจารย์ถึงร้อยละ 26.19 เมื่อเทียบ 
   กับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ต าแหน่ง อาจารย์=11 คน) 
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของบัณฑิตที่จบระดับปริญญาโท 
   น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตทัง้หมดที่จบการศึกษา 
3. ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ใน 
   ฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติมีนอ้ย 
4. ยังไม่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการที่มีการน าไป 
   ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่            

1. ควรผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด เพือ่เพิม่ต าแหน่งทางวิชาการของ
ภาควิชาให้สูงขึ้น และทดแทนอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการสูงที่
จะเกษียณอาย ุ

2. ควรหาแนวทางให้นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข.สามารถส่งผลงานตีพิมพ์
และเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในวารสารทั้งระดับชาติ หรือ
นานาชาต ิเพื่อให้นิสิตสามารถเสนอผลงานและมีทักษะในการวิจยัได้ 

3. ผลักดันให้นิสิตระดบัปรญิญาเอกส่งผลงานวิจยัหรอืผลงานวิชาการตีพมิพ์
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมลูสากลใน ISI เพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการน าเสนอผลงานมีทกัษะในการวิจยัขั้นสูง 

4. ควรส่งเสริมให้น าโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการทางด้าน 
การปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่  

3 คอมพิวเตอร์ 1. หัวหน้าภาควิชามีศักยภาพ มีความมุง่มั่น และมีความ 
   รับผิดชอบสูง 
2. มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ มีชือ่เสียง และมีศักยภาพทีพ่ร้อม  
     จะสร้างผลงานให้มีชื่อเสยีงทั้งในระดับประเทศ และ ตา่งประเทศ 
3. มีนิสิตที่มีขีดความสามารถสูง สร้างผลงานทั้งใน 
   ระดับประเทศและต่างประเทศ 
4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมทั้งอาคารสถานที่ที่พร้อมเพียง 
   ต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทกุๆด้าน 
5. มีการบริหารงานที่เป็นระบบ และมปีระสิทธิภาพ 
6. สาขาวิชาอยู่ในต าแหน่งที่ได้รับความนิยม และ เป็น 
   ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม  

1. การประสานความร่วมมือของบุคลากรทั้งภายในและ 
   ภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการ 
   ตอบสนองยุทธศาสตร์ของภาค คณะ และ มหาวิทยาลัย  
   ยังท าได้อีกมาก 
 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ของภาคให้ชัดเจนและ   
   สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายใน 
   และภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างศักยภาพขององค์กร ในการมุ่งไปสู่ 
   เป้าหมายที่ต้องการ  
2. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ การเป็นอันดับ 
   หนึ่งของประเทศด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ไปพร้อมๆกับการ 
   สร้างผลงาน 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
บทสรุปในภาพรวม (ต่อ) 

3 คอมพิวเตอร์ 
(ต่อ) 

7. มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนหรืองบประมาณสนับสนนุ 
    และพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการได้ง่าย 
8. มีโอกาสในการสร้างผลงานไดม้าก 
9. การด าเนินงานและผลงานของภาควิชามีธรรมชาติที่ 
   ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์หลักของคณะและมหาวทิยาลัย 

  

4 ไฟฟ้า 1. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
   มหาวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ 70 
2. ภาควิชาฯ มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  เมื่อเทียบเท่า 
   ต่ออาจารย์ประจ าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
3. ภาควิชาฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดเนน้การวิจัย 
4. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารภาควิชา 
5. ภาควิชาฯ มีงบการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง 

1. ควรมีจ านวนนิสิตปริญญาโท  ปริญญาเอกมากกว่านี้ 
2. ควรมีผลงานตีพิมพ์มากกว่านี้ 
 

1. ควรมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือผลักดันให้อาจารย์ 
   ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นทุกปี 
 

5 อุตสาหการ 1. มีกลุ่มคณาจารย์ที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับ
คณาจารย์ต่างประเทศซึ่งน าไปสู่ผลงานด้านงานวิจัย 

2. มีกลุ่มคณาจารย์ที่มีเครือข่ายและมีศักยภาพสูงใน 
   การหางานบริหารวิชาการ 

1. ผลงานวิจัยของภาควิชาฯมักจะจ ากัดเฉพาะกลุ่มคณาจารย์เดิม ๆ แล
มักเป็นงานวิจัยเชิงทฤษฎีมากกว่างานวิจัยเชิงประยุกต์ใช้ 

2. ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่อยู่ 
   ในระดับชาติ 

1. ส่งเสริม หรือก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานในระดับ 
  นานาชาติ   
2. ช่วยเหลือให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

6 เครื่องกล 1. ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ทุ่มเทในการสอน  
   และมีความพร้อมในการวิจัย 
2. ภาควิชาฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนนุให้อาจารย์ท าวิจัย โดย 
    การจัดสรรพ้ืนที่ในการท าวิจัยตามผลงานวิจัยของอาจารย์ 
3. ภาควิชาฯ มีรูปแบบการบริหารงานที่บุคลากรทุกคน 
   มีส่วนร่วมในการออกความเห็นและก าหนดแนวทาง    
   การด าเนินงานของภาควิชาฯ อย่างชัดเจน 

1. ภาควิชาฯ ยังขาดครุภัณฑ์ส าหรับท าวิจัย 
 

1. ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมหรือสนับสนนุให้อาจารย์ขอทุน  
   ส าหรับท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากข้ึน 
 

7 ทรัพยากรน้ า 1. มีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก 
2. มีจ านวนบทความอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

1. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตยังมีจ านวนไม่มากนัก 
2. มีนิสิตระดับปริญญาเอกที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก 
3. บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะของนิสิตมีจ านวนน้อย 
4. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับงานด้านอื่นๆ 

1. พยายามเพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การท าข้อตกลงกับ 
   หน่วยงาน การให้ทุนการศึกษา 
2. เร่งรัดนิสิตระดับปริญญาเอกและโทให้มีการตีพิมพ์บทความ 
   ทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้มีการน างานบริการวิชาการเชื่อมโยงกับงาน 
   หลายๆ ด้าน เช่น การเขียนต ารา การปรับปรุงรายวิชาต่างๆ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
บทสรุปในภาพรวม (ต่อ) 

8 สิ่งแวดล้อม 1. มีหลักสูตรทุกระดับ  โดยเน้นระดับบัณฑิตศึกษาที่มี 
   การวิจัยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ   
   และน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
 

1. แผนปฏิบัติการยังขาดการวางแผนระยะยาวที่ครอบคลุมทุกด้าน 
2. หลักสูตรนานาชาติยังไม่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากล 
3. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน้การวิจัยที่มีส่วนร่วม 
   ในโครงการวิจัย  และโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์ 
   ยังมีอยู่น้อย 
4. อาคาร  สถานที่ของภาควิชาฯ ไม่เอื้อต่อการท างานอย่าง 
   ต่อเนื่อง 
 

1. ควรวางแผนปฏิบตัิการระยะยาวให้ครอบคลุมทุกด้าน  โดยให ้
   บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
2. ควรยกระดับหลักสตูรนานาชาติให้มีความเป็นสากลมากขึ้น   
   เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิด 
   เสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาด้วยการประชาสัมพันธ์ 
   เชิงรุกผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการบริการวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  มีส่วนร่วม 
   ในโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์ 
   มากข้ึนเพื่อยกระดับผลงานให้อยู่ในระดับสากลได้มากข้ึน 
   และลดภาระค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ 
4. ปรับปรุงอาคารเดิมของภาควิชาฯ  และอาคาร 12 เท่าที่จ าเป็น 
   เพื่อรองรับการใช้งานก่อนสร้างอาคารใหม่ 

9 วัสดุ 1. ภาควิชาฯ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์การท าวิจัยที่ทันสมัย  
   และสามารถให้บริการทางวิชาการ เช่น ให้บริการ 
   เคร่ืองมือในการทดสอบวัสดุแต่หน่วยงานภายนอก 
2. คณาจารย์และนิสิตมีความสัมพันธอ์ันดีซึ่งน าไปสู่การ 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถน าไปสู่การ 
   พัฒนาภาควิชาร่วมกัน 
 

1. เนื่องจากภาควิชามีอาจารย์รุ่นใหม่ ท าให้ยังไม่มีการสร้าง 
   เครือข่ายด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นรูปธรรม 
2. ภาควิชาฯ ยังไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
3. อาจารย์ของภาควิชายังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย และ 
   ยังไม่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
4. โครงการบริการวิชาการที่มีการน ามาบรูณาการหรือน ามาใช ้
   ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยมีน้อย 

1. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้คณาจารย์รุ่นเก่าและอาจารย์รุ่นใหม่สร้าง 
    เครือข่ายการท างานร่วมกันทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้มีการอนุมัติหลักสตูรระดับปริญญาเอก  
   เพื่อรองรับการพัฒนาภาควิชาฯ สู่ภาควิชาที่เน้นด้านการวิจัย 
3. ผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   ให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
4. ควรพิจารณาน าโครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ มาบูรณาการ 
   ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากข้ึน 

10 การบินและ
อวกาศ 

1. ภาควิชามหีลักสูตรที่หลากหลาย  
2. สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอกสูง 
3. ผลงานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์สงู  
4. มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะ กิจกรรมเสริมศักยภาพนิสิต             
   ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
5. ผู้บริหารของภาควิชามีภาวะผู้น า 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน้การวิจัยมีน้อย    
2. ต าแหน่งอาจารย์ทางวิชาการมีน้อย 
3. นิสิตมีการเผยแพร่ผลงานน้อย              
4. ไม่พบผลงานบทความวชิาการที่ได้รับการรับรอง 
 

1. ควรเพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาที่เน้นการวิจัยให้มากข้ึน 
2. ควรสนับสนุนอาจารย์ในต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ควรส่งเสริมให้นิสิตมีการเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 
4. ควรสนับสนุนให้อาจารย์เสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
 

11 วิทยาลัยการ
ชลประทาน 

1. มีการวางแผนงานครบทัง้ 4 พันธกิจและติดตามผล 
   การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. มีงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม 
 

1. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวชิาการมีน้อย 
2. ไม่มีผลงานเผยแพร่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีระดับ 
   คุณภาพงานวิจัยสูง 
3. ผลงานเผยแพร่ของอาจารย์ประจ ายังมีอยู่น้อยและอยู่ใน 
   ระดับคุณภาพงานวิจัยสูงน้อย 
 

1. ควรวางแผนเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่าง 
    ต่อเน่ืองและควรวางแผนเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง 
    วิชาการโดยวิธีพิเศษ  
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่ 
   อยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ 
   ระดับนานาชาติมากข้ึน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าและนิสิต 
   ระดับบัณฑติศึกษาท างานวิจัยร่วมกัน และให้นิสิตระดับ 
   บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่งานวิจัย 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ   

1 เคมี 1. มีการวางแผนงานการบริหารและการจัดการที่ดี 
2. มีการจัดประชุมคณาจารย์ภาควิชาและเจ้าหน้าทีอ่ย่าง 
   สม่ าเสมอ ท าให้สามารถถา่ยทอดขอ้มูลและกระบวนการ 
   รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย 

- - 

2 โยธา - - - 
3 คอมพิวเตอร์ - - - 
4 ไฟฟ้า 1. บุคลากรทุกฝ่ายของภาควิชาฯ มีสว่นร่วมในการจัดท า 

   แผนยุทธศาสตร์  และแผนด าเนินการ 
2. บุคลากรภาควิชาฯ มกีารท างานเป็นทีม 

- 1. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินการ  เพื่อปรับปรุง 
   การบริหารจัดการให้ครอบคลุม  ทั้งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย   
   และการบรกิารวิชาการ 

5 อุตสาหการ - 1. ขาดการตดิตามผลการด าเนนิงานและการประเมินผลการด าเนินงาน 1. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงาน  
   ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6 เครื่องกล 1. ภาควิชาฯ มีการจัดประชุมหรือสัมมนาส าหรับบุคลากร 
   ทุกคน ซึ่งท าให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากรทุกคนได้ 

- - 

7 ทรัพยากรน้ า 1. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนงานต่างๆ 
 

1. ยังมีการประเมินผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน 
 

1. ให้มีการประเมินผลการด าเนินตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
   เพ่ือน ามาปรับแผนการด าเนินงาน 

8 สิ่งแวดล้อม - 1. ขาดการวางแผนระยะยาว  โดยเฉพาะด้านกายภาพและ 
   งบประมาณ 
 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาภาควิชาระยะยาวให้ครอบคลุมทุกด้าน   
   โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามการ 
   ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

9 วัสดุ - 1. ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ยังไม่ชัดเจนและ 
   ต่อเนื่อง 
 

1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้ต่อเนื่อง 
   และมีการน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานประจ าปีของภาควิชา 
2. ควรติดตามผลการเนินงานตามแผนให้ต่อเนื่อง และน าเขา้ที่ 
   ประชุมภาควิชาอย่างสม่ าเสมอเพื่อแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบทั่วกัน 

10 การบินและอวกาศ 1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและติดตามผล 1. ไม่ชัดเจนในแผนกลยุทธ์ 1. ควรปรับปรุงแผนกลยุทธ ์
11 วิทยาลยัการ

ชลประทาน 
1. มีการวางแผนการด าเนินงานครบทั้ง 4 พันธกจิ และ 
   มอบหมายผู้ดูแลเพื่อติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- - 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต 

1 เคมี 1. ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ มุ่งเน้น 
   ความเป็นเลิศทางด้านการท าวิจยั 
2. มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาหลักในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ภาควิชาฯ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นแผน ก อย่างเดียว 
4. อาจารย์ในภาควิชาฯ มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน 
5. ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
   โดยไม่ก าหนดภาระงานกรรมการชุดต่างๆ ให้แก่อาจารย์ใหม่ 
   ในระยะเวลา 2 ป ี

1. ภาควิชาฯ ยังไม่มีโปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนใน 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ภาควิชาฯ ยังขาดอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

1. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้คณะฯ สนับสนุนการจัดซื้อ 
    โปรแกรมส าหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ภาควิชาฯ ควรสนับสนนุให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัตทิี่จะขอ 
   ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการขอตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

1 เคม ี(ต่อ) 6. ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ลาเขียนต าราเพ่ือขอ   
   ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น  
7. ภาควิชาฯ มีการเปิดรายวิชา Manucsript Writing   
   เพ่ือยกระดับคุณภาพนิสิตและการน าเสนอผลงานวิจัย  
8. ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรม English Club ส าหรับ   
   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 

  

2 โยธา 1. ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยระดับ 
    บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ 
    และของมหาวิทยาลัย  
2. อาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งสนับสนุน 
   ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและของคณะในการผลิต 
   บัณฑิตและศึกษาวิจัย ได้เป็นอย่างดี 
3. อาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างสูง 
 

1. มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งอาจารย์ถึงร้อยละ 26.19 เมื่อเทียบ 
   กับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ต าแหน่ง อาจารย์=11 คน) 
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของบัณฑิตที่จบระดับปริญญาโท 
   น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตทัง้หมดที่จบการศึกษา 
3. ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ใน 
   ฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติมีนอ้ย 
 

1. ควรผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของ 
   ภาควิชาให้สูงขึ้น และทดแทนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงที่ 
   จะเกษียณอายุในอนาคต 
2. ควรหาแนวทางให้นิสติระดับปริญญาโท แผน ข. สามารถส่งผลงาน ตีพิมพ์ 
   และเสนอผลงานในการประชมุวิชาการในวารสารทัง้ระดับชาติหรือนานาชาติ  
   เพ่ือให้นิสิตสามารถ เสนอผลงานและมทีักษะในการวิจัยได ้
3. ผลักดันให้นิสิตระดับปริญญาเอกส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวชิาการ 
   ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทีม่ีฐานข้อมูลสากลใน ISI เพ่ือแสดง 
   ถึงความสามารถในการน าเสนอผลงานมีทักษะในการวิจัยข้ันสูง 

3 คอมพิวเตอร์ - - - 
4 ไฟฟ้า 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตร  

   แผน ก. 
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีปริญญาโท  
   และปริญญาเอก เมื่อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าอยู่ใน 
   เกณฑ์ที่ดี  
 

1. ในภาพรวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโท  และปริญญา 
   เอกยังมีน้อย  เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ 
2. มีอาจารย์ตั้งแต่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์น้อย 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อย 
 

1. ปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการที่สนับสนนุให้อาจารย์ขอ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลักดันให้เกิดการประชุม  และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ภาควิชามีผลงาน 
   ตีพิมพ์ 
3. ขอให้ผู้บริหารระดับ มก./คณะ เอ้ือต่อการตีพิมพ์ผลงาน 
4. ผลักดันวิศวกรรมสารคณะฯ ให้อยู่ในฐานของ ISI 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต (ต่อ) 

5 อุตสาหการ 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนมากที่เป็นแผน ข นั้น 
   เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาฯ และ 
   องค์กรที่นิสิตสังกัดได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น นิสิต 
   โครงการจัดการวิศวกรรม ซึ่งสนับสนุนให้มีเครือข่าย 
   งานวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาฯ และองค์กรภายนอก  
   และสนับสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีโอกาสผลติ 
   งานวิจัยเชิงประยุกต์ใช้ได้เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 

1. เนื่องจากนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เน้นวจิัยมีสัดส่วนน้อยท าให้ 
   งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาน้อย 
2. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับชาติ เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่  
   (หลักสูตรปกติ ที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ) ไม่เห็นความจ าเป็น 
   ในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและมจีุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษ 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกยังไม่มีแรงจูงใจและขาดการ 
   กระตุ้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิตผลงานในระดับนานาชาติ 

1. ควรส่งเสริมหรือจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมนิสิตระดับ 
   บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย                                                                                       
2. ส่งเสริมให้นิสิตปริญญาเอกผลิตผลงานระดับวารสารนานาชาติ เช่น  
   ก าหนดเป็นข้อก าหนดในการจบการศึกษา 

6 เครื่องกล 1. ภาควิชาฯ มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้น  
   ให้เกิดการท าวิจัย 
2. ภาควิชาฯ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นแผน ก  
   อย่างเดียว 
 

1. ภาควิชาฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการท าวิจัยไม่เพียงพอต่อนิสิต 
2. ภาควิชาฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการท าวิจัยไม่เพียงพอ 
3. ภาควิชาฯ ยังขาดอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
4. ภาควิชาฯ ยังขาดผลงานวิจัยของนิสิตที่สามารถตีพิมพ์ใน 
   วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
5. ภาควิชาฯ ยังขาดผลงานวิจัยของบณัฑิตในระดับปริญญา 
   เอกที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่ง  
   เป็นผลมาจากอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
   น้อยมาก 
 

1. ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ที่ขอทุนวิจัย  
   จากแหล่งทุนทั้งภายในภายนอก 
2. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ เร่ืองการ 
   จัดหาครุภัณฑ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
   ในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ภาควิชาฯ มีอัตราส่วนจ านวนนสิิตแตกต่างกันเกินไป ควรปรับ 
   อัตราส่วนจ านวนนิสิตระหว่างปริญญาตรี, ปริญญาโท และ 
   ปริญญาเอก ให้มีความเหมาะสม 
4. ภาควิชาฯ ควรเปิดหลักสูตรเพ่ิม โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ 
   ซึ่งมีทั้งแผน ก และแผน ข             
5. ภาควิชาฯ ควรสนับสนนุให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
    และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ขอต าแหน่งศาสตราจารย์อย่างน้อย  
   1 ท่าน 
6. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้คณะฯ น าวารสารของวิศวกรรมศาสตร์ 
    เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล เช่น ISI, SCOPUS เป็นต้น 
7. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้คณะฯ น าวารสาร KU- Engineering  
   เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล สกอ. 
8. ภาควิชาฯ ควรทบทวนแนวทางในด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
   ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถผลกัดันให้นิสิตสร้างผลงานทาง 
  วิชาการและจบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต (ต่อ) 

7 ทรัพยากรน้ า 1. มีจ านวนหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. มีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก 
3. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ.  
   ขึ้นไปพอสมควร 
 

1. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมจี านวนไม่มากนัก 
2. มีอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นจ านวนมาก 
3. จ านวนนิสิตปริญญาโทแผน ก ไม่มากนัก 
4. มีบทความทางวชิาการน้อย 
5. นิสิตระดับปริญญาเอกที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก 
6. บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะของนิสิตมีจ านวนน้อย 
 

1. พยายามเพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การท า 
   ข้อตกลงกับหน่วยงาน การให้ทุนการศึกษา 
2. ผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือถึง 
   เกณฑ์ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ผลักดันให้นิสิตระดับปริญญาโทใหม้ีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
5. เร่งรัดนิสิตระดับปริญญาเอกให้มีการตีพิมพ์บทความทาง 
   วิชาการเพ่ือให้มีผลงาน และจบได้เร็วขึ้น 

8 สิ่งแวดล้อม 1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ที่เน้นการวิจัยอยู่ใน 
   เกณฑ์ที่เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีผลงานอยู่ใน 
   ระดับสากล 
 

1. หลักสูตรนานาชาติยังไม่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากล 
2. จ านวนนิสิตตา่งชาติในหลักสูตรนานาชาติยังมีน้อย 
3. ผลงานตีพิมพ์ในระดับสากลของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ          
   ปริญญาโทยังอยู่ในระดับต่ า 
 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  โดยผ่านองค์กรระหว่าง 
   ประเทศที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโทแผน ก ตีพิมพ์ในวารสาร 
   นานาชาติ และนิสิตปริญญาโทแผน ข น าเสนอผลงานทาง 
   วิชาการในระดับนานาชาติ  

9 วัสดุ 1. อาจารย์ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาเอก 
 

1. ภาควิชาฯ ยังไม่มีหลักสตูรระดับปริญญาเอก 
2. หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาด้านวิศวกรรมวัสดุ ยังไม่เป็น 
   ที่รู้จักแพร่หลาย  
3. สัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีน้อยเม่ือเทียบกับ 
   นิสติทุกระดับการศึกษา 
4. อาจารย์ของภาควิชายังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย และ 
   ยังไม่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
5. ไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ 
   นานาชาติที่นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

1. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้มีการอนุมัติหลักสตูรระดับปริญญาเอก  
   เพื่อรองรับการพัฒนาภาควิชาฯ สู่ภาควิชาที่เน้นด้านการวิจัย 
2. ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
3. ให้การสนับสนุนทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวน 
   นิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการให้ 
    เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
5. ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโทแผน ก ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ
   และนานาชาติ หรือฐานข้อมูลอื่นที่ยอมรับนอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

10 การบินและ
อวกาศ 

1. มีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกสูง 
 

1. หลักสตูรวิทยาศาสตรย์ังขาดในระดับบัณฑิตศึกษา 
2. จ านวนนิสิตที่เป็นไปตามเกณฑ์มีน้อย 
3. ต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
4. บทความวิจัยมีการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเท่าน้ัน 

1. ควรพิจารณาหลักสตูรวิทยาศาสตร ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ควรลดจ านวนนิสิตในระดับปริญญาตรี หรือเพิ่มในระดับบัณฑติศกึษา 
3. ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ 
4. ควรเสนอบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ 

11 วิทยาลัยการ
ชลประทาน 

1. อาจารย์ประจ ามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
   จากประสบการณ์จริง 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีน้อย 
2. ไม่มีอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทยังอยู่ใน 
   ระดับคุณภาพงานวิจัยสูงน้อย 
 

1. ควรวางแผนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
2. ควรวางแผนเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
3. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน 
   ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือระดับ 
   นานาชาติมากข้ึน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า และนิสิตระดับ 
   บัณฑิตศึกษาท างานวิจัยร่วมกัน 
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ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 3  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

1 เคมี 1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจ านวนมาก มีวัฒนธรรมในการท า 
   วิจัยสูง และท าอย่างต่อเน่ือง โดยสืบทอดจากอาจารย์อาวุโสสู่ 
   อาจารย์รุ่นใหม่ 
2. ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
   และบริษัทเอกชน จึงท าให้มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ 
   ประโยชน์แก่หน่วยงานดังกล่าว 
3. อาจารย์ในภาควิชาฯ มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
   ที่อยู่ในฐาน ISI อยู่ในระดับสูง 

- 1. มุ่งเน้นงานวิจัยที่สนบัสนุนการเป็น Green Chemical  
   Engineering Department ของภาควิชาฯ ให้มากข้ึน 
 

2 โยธา 1. อาจารย์ประจ าภาควิชามีศักยภาพในการท าวิจัย ท าให้มี 
   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุม 
   วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติสูง   
2. ภาควิชามีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
   ค่อนข้างสูง เช่น การน าไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาดินถล่ม 
   ของกรมทรัพยากรธรณี ท าให้สร้างช่ือเสียงมาสู่ตัวอาจารย์  
   ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
3. ภาควิชามีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
   ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1. ยังไม่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์ในวารสาร 
   ระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูล ISI 
2. ยังไม่มีการเก็บข้อมูลด้านต าราหรือหนังสือที่อ่านโดย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงาน 
   สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวารสารระดับ 
   นานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
2. ควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
    ของภาควิชาให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงการประเมินฯ 
 

3 คอมพิวเตอร์ - - - 
4 ไฟฟ้า 1. หลักสูตรปริญญาโท  ปริญญาเอกเอื้อต่อการเพ่ิมงานวิจัย 

2. จ านวนผลงานวิจัยอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
3. งานวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ 

1. งานวิจัยและบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ยังจ ากัดอยู่ใน 
   กลุ่มอาจารย์เพยีงบางส่วน  ไม่ทั่วถึงทั้งภาควิชา 
2. งานนวัตกรรมบางอยา่งซ่ึงเป็นงานวิจัย  แต่ไม่ได้รับการ 
   เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารได้ 

- 

5 อุตสาหการ - 1. ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เป็นเชิงทฤษฎียากแก่การ 
   น าไปประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบจ าลอง 
   ทางคณิตศาสตร์ของปัญหา เป็นต้น 
2. อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช ้
   ในการเรียนการสอน  โดยจะผลิตผลงานประเภทนี้ เมื่อต้องการขอ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ แต่จะหันไปผลิตงานด้านบทความวจิัยแทน 

1. สนับสนนุให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการเรียนการ 
    สอนของภาควิชา 

6 เครื่องกล 1. ภาควิชาฯ มีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก 
   ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
2. ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่ได้รับทุนวจิัยจากหนว่ยงานภายนอก 
   และบริษัทเอกชน ท าให้ได้รับผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ 
  ประโยชน์แก่หน่วยงานดังกล่าว 

1. ภาควิชาฯ ยังขาดผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสาร  
   วิชาการระดับนานาชาต ิ
2. ภาควิชาฯ มีอาจารยข์อต าแหน่งทางวิชาการในปี 2553  
   น้อยกว่าปีที่ผา่นมา 
 

1. ภาควิชาฯ ควรผลักดันให้น าผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร   
   วิชาการระดับนานาชาต ิ
2. ภาควิชาฯ ควรสนับสนนุให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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บทท่ี 3 หน้า 28 

ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 3  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ต่อ) 

7 ทรัพยากรน้ า 1. มีบทความทางวชิาการอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. มีการท างานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน างานวิจัยมา 
   ใช้ประโยชน์ได้จริง 
3. ภาควิชามีผลงานทางวิชาการที่มีการรับรองคุณภาพที่ดี 

1. จ านวนบทความมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า 
2. ยังมีอาจารย์บางท่านไม่ได้ท างานวจิัย 
3. ยังไม่มีการผลิตต าราในรอบปีที่ผ่านมา 
 

1. กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการให้มากขึ้น  
   โดยเฉพาะวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 
2. กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัยให้มากขึ้น 
3. กระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการสอนเอกสาร 
   ค าสอนและต ารา 

8 สิ่งแวดล้อม - 1. ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในระดับสากลยังมีอยู่น้อย 
 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์ผลงานในระดับสากลตามนโยบาย 
   ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

9 วัสดุ - 1. การบริหารงานด้านการวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ  
2. เงินทุนสนบัสนนุการวิจัยของภาควิชายังมีน้อย 
3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ยังมนี้อย 
4. มีจ านวนผลงานวชิาการที่ได้รับการรับการรับรองคุณภาพน้อย 

1. ควรจดัท าระบบรวบรวมข้อมูลการวิจัย ติดตามผลงานวิจัย 
   ให้มีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของภาควิชา 
2. ส่งเสริมและให้อาจารย์ขอทุนอดุหนุนการวจิัยทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น 
3. ผลักดันให้มีการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
4. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพมากข้ึน 

10 การบินและอวกาศ 1. ผลงานวิจัยมีการน าไปใชป้ระโยชนส์ูง 1. ไม่พบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์เสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
11 วิทยาลัยการ

ชลประทาน 
1. งานวิจัยของหน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้จริงในสังคม 
 

1. ผลงานยงัอยู่ในระดับคุณภาพงานวิจัยสูงน้อย 
2. จ านวนบทความวิชาการยังมีอยู่น้อย 
 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน 
   ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือระดับนานาชาติ 
   มากขึ้น โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท างานวิจัย 
   ร่วมกันและให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่งานวิจัย 
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะ 
   บทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
1 เคมี 1. ภาควิชาฯ มีการบริการวิชาการแก่สังคมในปริมาณที่ 

   เหมาะสม 
1. ภาควิชาฯ ยังไม่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการที่ 
   ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

1. ภาควิชาฯ ควรหาทางน าโครงการบริการวิชาการไปบูรณาการสู่ 
   การเปิดรายวิชาใหม่ 

2 โยธา 1. ภาควิชามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการสูง สามารถ 
   รองรับการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และน าไปสู่ 
   การวิจัยที่คุณภาพของภาควิชา 

1. ยังไม่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการที่มีการน าไป 
   ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่        

1. ควรส่งเสริมให้น าโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการ 
   ทางด้านการปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่  

3 คอมพิวเตอร์ - - - 
4 ไฟฟ้า 1. มีการผลิตมหาบัณฑิตให้กับการไฟฟ้าเป็นโครงการที่ดี - - 
5 อุตสาหการ - 1. งานบริการทีท่างภาควชิาฯ ได้มาสว่นใหญ่มักมีการผสมผสานทักษะ 

   หลายอย่างในการบริการวิชาการหนึง่  ๆซึ่งส่วนใหญ่จะน าบางส่วนของ 
  งานไปตีพิมพ์เปน็งานวิจัยได้แต่ยงัไม่ไดใ้ช้ทักษะในแต่ละด้านลึกพอที่จะ 
  น าไปปรับปรุงเปน็รายวิชาหรือเนื้อหาวชิาตา่ง ๆ  ได้ 

1. พยายามผสมผสานงานทุกด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจ 
   ให้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ช่วยให้ค าแนะน า 
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บทท่ี 3 หน้า 29 

ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 

6 เครื่องกล 1. ภาควิชาฯ มีบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ 
   หลากหลายและมีจ านวนโครงการหลายโครงการ 

- 1. ภาควิชาฯ ควรจัดโครงการอบรมที่สามารถน ามาใช้    
   ประโยชน์ได้ 

7 ทรัพยากรน้ า - 1. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับงานด้านอื่นๆ 1. ส่งเสริมให้มีการน างานบริการวิชาการกับเชื่อมโยงกับงาน 
   หลายๆ ด้าน เช่น การเขียนต ารา การปรับปรุงรายวิชาต่างๆ 

8 สิ่งแวดล้อม - - - 
9 วัสดุ - 1. โครงการบริการวิชาการที่มีการน ามาบูรณาการหรือน ามา  

   ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยมีน้อย 
1. ควรพิจารณาน าโครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ มา 
   บูรณาการทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากขึ้น 

10 การบินและอวกาศ - - - 
11 วิทยาลัยการ

ชลประทาน 
1. มีการน าโครงการบริการวิชาการที่น าไปประยุกต์ใช้จริง 
   มาสนับสนนุการเรียนการสอน 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถาบัน 
1 เคมี 1. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และบุคลากรมีส่วน 

   ร่วมในการก าหนดทิศทางของภาควิชาฯ 
2. มีรูปแบบการบริหารงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ  
   ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของภาควิชาฯ และมี 
   การสื่อสารข้อมูลภายในภาควิชาฯ อย่างสม่ าเสมอ 
3. อาจารย์ในภาควิชาฯ มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน 

- - 

2 โยธา - - - 
3 คอมพิวเตอร์ - - - 
4 ไฟฟ้า 1. อาจารย์มีอิสระในการท างาน ท างานเป็นทีม มีสว่นร่วม  

   มีคณะกรรมการช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
2. หางานเข้าภาควิชามากข้ึน 

- - 

5 อุตสาหการ 1. จ านวนอาจารย์ที่จบปริญญาเอก ที่ยังด ารงต าแหน่ง 
   อาจารย์เป็นจ านวนมาก 
 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในต าแหน่ง อาจารย์ ซึ่งมักเป็นอาจารย์ที่          
   อายุงานค่อนข้างน้อยท าให้มีภาระงานในด้าน อื่น  ๆมาก เชน่ด้าน 
   การสอน การพัฒนานิสิต เป็นต้น ท า ให้เวลาในการท างานวิจัยของ 
   อาจารย์หรือตีพิมพ์บทความ ค่อนข้างนอ้ย 

1. ส่งเสริมและช่วยเหลือให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 



        
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 

 

 

บทท่ี 3 หน้า 30 

ล าดับที่ หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

6 เครื่องกล 1. ภาควิชาฯ มีการจัดประชุมบุคลากรทั้งในระดับกลุ่ม 
   ย่อย และระดับภาควิชาอย่างต่อเนื่อง 
2. ภาควิชาฯ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง 
   ความคิดเห็นเพ่ือก าหนดทิศทางของภาควิชาฯ 
3. ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและ/หรือ  
   มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นจ านวนมาก 

- - 

7 ทรัพยากรน้ า 1. ผู้บริหารมีภาวะการเป็นผู้น า 
 

1. มีอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นจ านวนมาก 
 

1. ผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือถึง 
   เกณฑ์ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

8 สิ่งแวดล้อม - - - 
9 วัสดุ - 1. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

 
1. ผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   ให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

10 การบินและอวกาศ 1. ผู้บริหารของภาควิชามีภาวะผู้น า - - 
11 วิทยาลัยการ

ชลประทาน 
- 1. มีจ านวนอาจารย์ประจ ามีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่ง 

   ทางวิชาการน้อย 
1. ควรวางแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมบุคลากรที่มีวุฒิสูงขึ้น 
   อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.3.4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับสถาบัน ปีการศึกษา 2551-2553 
 

ปีการศึกษา  ส.RDiPT 
ส.วิศวกรรม

พลังงาน  
ส.วิศวกรรม

ป้องกันอัคคีภัย  

ส.นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2551  3.30 4.80 4.50 - 

2552  2.24 2.47 2.94 - 

ปีการศึกษา 2553 คะแนนเต็ม 5 

2553  3.00  4.02  4.40 2.20 
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3.3.4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับสถาบัน ปีการศึกษา 2553 
 

องค์ประกอบที่ 
ล าดับตัว

บ่งชี ้
รายละเอียดดชันี ส.RDiPT ส.วิศวกรรม

พลังงาน 
ส.วิศวกรรม

ป้องกันอัคคีภัย 
ส.นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) เต็ม 5 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 
ผลการ

ด าเนินงาน 4 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการ
บริการเชิงวิชาการและการ

วิจัยแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.1 

ระบบและกลไกการบริการเชิงวิชาการและเชิงการวิจัย 
(สกอ.5.1) 

เต็ม 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการ

ด าเนินงาน 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

2.2 
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.5) 

เต็ม 5 
 

0.00 
(0X5/20) 

5.00 
(29.17X5/20) 

5.00 
(25X5/20) 

0.00 
(0X5/20) 

2.50 

ผลการ
ด าเนินงาน 

0% 
(0/0X100) 

29.17% 
(1.75/6X100) 

25% 
(0.75/3X100) 

0% 
(0/3X100) 

20.83% 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการ
บริการเชิงวิชาการและการ
วิจัยแก่สังคม (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
เต็ม 5 

0.00 
(0X5/20) 

4.17 
(16.67X5/20) 

5.00 
(100X5/20) 

0.00 
(0X5/20) 

2.29 

ผลการ
ด าเนินงาน 

0% 
(0/0X100) 

16.67% 
(1/6X100) 

100% 
(3/3X100) 

0% 
(0/3X100) 

33.33% 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.4 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
เต็ม 5 

0.00 
(0X5/10) 

0.00 
(0X5/10) 

0.00 
(0X5/10) 

0.00 
(0X5/10) 

0.00 

ผลการ
ด าเนินงาน 

0% 
(0/0X100) 

0% 
(0/6X100) 

0% 
(0/0X100) 

0% 
(0/3X100) 

0% 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการ
บริการเชิงวิชาการและการ

วิจัยแก่สังคม (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.5 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย (สมศ.8) 

เต็ม 5 2.00 1.00 4.00 0.00 1.75 

ผลการ
ด าเนินงาน 2 ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ ไม่มีผลการ

ด าเนนิการ 2 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 
ล าดับตัว

บ่งชี ้
รายละเอียดดชันี ส.RDiPT ส.วิศวกรรม

พลังงาน 
ส.วิศวกรรม

ป้องกันอัคคีภัย 
ส.นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการ
บริหารจัดการ และการ

พัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3.1 

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร (สกอ.7.1) เต็ม 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการ

ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

3.2 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน (สมศ.14) เต็ม 5 5.00 5.00 5.00 3.00 4.50 

ผลการ
ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงิน
และงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.1 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) เต็ม 5 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 
ผลการ

ด าเนินงาน 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบ
และกลไกการประกัน

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5.1 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.9.1) 

เต็ม 5 5.00 5.00 5.00 1.00 4.00 

ผลการ
ด าเนินงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ 

รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ เต็ม 5 3.00 4.02 4.40 2.20 3.41 
 

3.3.4.5 จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับสถาบันในความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย/คณะ  
สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 1. ในการจัดท าตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับประเมิน 
   หน่วยงานย่อยระดับสถาบัน ควรก าหนดแบ่งเป็นกลุ่มการ 
   ประเมินตามภารกิจของหน่วยงานน้ันๆ เช่น หน่วยงานด้านการ 
   วิจัย หน่วยงานด้านการเรียนการสอนและวิจัย (ภาควิชา) หรือ 
   หน่วยงานท่ีท างานบริการวิชาการเพียงอย่างเดียว  
2. ให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันฯ ตาม 
   สื่อต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
3. ควรพิจารณาในการส่งเสริม สร้างความมั่นคงในสายอาชีพ “นักวิจัย”   
   ด้วยปัจจัยต่างๆ 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ภาพรวมของสถาบัน  
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 

1. พื้นท่ีของหน่วยงานยังมีศักยภาพในการตอบสนอง 
   ภารกิจของคณะได้หลายด้าน ท้ังด้านการเรียนการสอน  
   การวิจัย และ การบริการวิชาการ 
 
 

1. ขาดทิศทางขององค์กรท่ีชัดเจน 
2. การตลาดไม่มีประสิทธิภาพท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
3. พนักงานขาดขวัญและก าลังใจ 
4. ผู้บริหารยังขาดประสบการณ์ในการบริหารงานแบบพึ่งพาตนเอง 
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในการหารายได้ของหน่วยงานช ารุด 
   เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 
6. ขาดการก ากับและควบคุมดูแลจากคณะ 
7. ขาดระบบการบริหารงานท่ีน่าเชื่อถือ(ส ารวจจากระบบประกัน) 

1. ควรมีการปรับโครงสร้างและทิศทางขององค์กรใหม่ 
2. คณะฯควรเข้ามาก ากับ ควบคุม ดูแล และวางยุทธศาสตร์ของ 
   หน่วยงานใหม่ 
3. จัดหาผู้บริหารท่ีมีขีดความสามารถในการบริหารตามเป้าประสงค์ 
   ขององค์กร 
 
 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. สถาบันฯ มีลักษณะการด าเนินการที่พ่ึงพาตนเองใน 
   การจัดหารายได้ท้ังหมด และยังต้องแข่งขันกับ 
   หน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน จึงมุ่งเน้นการ 
   พัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินและความพึงพอใจ 
   ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
2. สถาบันฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารเชิงประสิทธิภาพ 
  โดยมียุทธศาสตร์ท่ีจะไม่ขยายตัวแต่ใช้การสร้างเครือข่าย 
  เปลี่ยนคู่แข่งขันเป็นพันธมิตรจึงมี ความยืดหยุ่นในการ 
  ด าเนินการและสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน 

1. สถาบันฯ จ าเป็นต้องมุ่งหวังผลด าเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อ 
   เลี้ยงตนเองท าให้ขาดอิสระในการเลือกงานท่ีจะด าเนินการ 
   โดยเฉพาะงานวิจัยซ่ึงต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ให้การ 
   สนับสนุน 
2. สถาบันฯ ยังไม่สามารถน าเอาศักยภาพด้านวิชาการของคณะ 
   วิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสนับสนุน 
   การด าเนินงานของสถาบันฯ ได้อย่างเต็มท่ี 

1. ควรตัดตัวบ่งชี้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันออกจากการประเมิน 
2. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
3. ควรเพิ่มแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงิน 
 
 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน (ต่อ) 

3. สถาบันฯ มุ่งเน้นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรโดยเปิด 
   โอกาสให้พนักงานได้เติบโตในสายงานบริหารและใช้หลักเกณฑ์ 
   การประเมินผลตอบแทนและความกา้วหนา้จากผลงานที่ท าได้ 
   ในแต่ละปี ท าใหบุ้คลากรมีขวัญก าลังใจและมีความกระตือรือร้น 
   ที่จะพัฒนาตนเอง 
4. โครงสร้างองค์กรซ่ึงเป็นหน่วยงานนอกระบบงบประมาณ  
   (ใช้เงินรายได้ 100%) ท าให้สถาบันฯ มีความคล่องตัวเพียง 
    พอที่จะแข่งขันกบัหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในลักษณะ 
    เดียวกันทั้งจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ภาพรวมของสถาบัน (ต่อ)  
สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. การให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้าน 
   วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
2. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสถาบันฯ 
   ที่เน้นด้านการบริการวิชาการและการหารายได้เพื่อการพึ่งพา 
   ตนเอง 
3. ชื่อเสียงของสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและวิทยากร  
    เป็นที่รู้จักและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน 
4. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิศวกรรมปอ้งกันอัคคีภัย 
5. มีการจัดท าฐานขอ้มูลด้านการประกนัคุณภาพ และ 
   ขอ้มูลด้านวิชาการของสถาบัน 

1. บุคลากรประจ าของสถาบันมีจ านวนจ ากัด 
2. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ท าให้มีข้อจ ากัด 
   ในการบริหารจัดการที่ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
3. ความจ ากัดด้านสถานท่ี ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
   ห้องปฏิบัติการได้อย่างเต็มท่ี 
4. การประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ยังไม่เป็นไปในเชิงรุกเท่าท่ีควร  
 
 

1. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และพื้นท่ีเพื่อจัดท า 
   ห้องปฏิบัติการท้ังของสถาบันฯ และการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา  
   เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่งาน 
   ด้านวิชาการและชื่อเสียงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมืออาชีพ โดยการสนับสนุน   
   ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สถาบันสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่าง 
   ต่อเนื่อง และสมารถน ารายได้จากการให้บริการ 
   วิชาการมาบริหารงานสถาบันได้ด้วยสถาบันเอง 
 

1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าของสถาบัน 
2. ไม่มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
   ของสถาบัน 
3. เน่ืองจากภารกิจของสถาบันเป็นหน่วยงานให้บรกิารทางด้านการ 
   พัฒนาวิชาการ  และอยู่ภายใต้การท าวิจัยของอาจารย์ท่ีสังกัด 
   ภาควิชา จึงท าให้ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ การน าไปใช้ประโยชน์ และ 
   บูรณาการด้านการวิจยั ในนามของสถาบัน 
 
 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันเพื่อให้สามารถบริหาร 
   สถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน 
2. ควรมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และบันทึกไว้เป็นลาย 
   ลักษณ์อักษร 
3. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยท่ีสังกัดสถาบันมีส่วนร่วมในการท าวิจัย  
   หรือท าวิจัยในนามสถาบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการ 
   น าไปใช้ประโยชน์ ในนามสถาบันท าให้เป็นท่ีรู้จักทั้งในระดับชาติ 
   และนานาชาติ และให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ 
   ของคณะ  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยี  
การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 

- 
 

- - 
 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. สถาบันฯ ได้มีการก าหนดแผนท่ียุทธศาสตร์และได้ 
   ถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดและแผนงานในแต่ละปี 

- 
 

- 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (ต่อ)  
สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสถาบันฯ 
   ที่เน้นด้านการบริการวิชาการและการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ มีส่วนร่วมในการ 
   วางแผนการด าเนินงาน ผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

- - 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าของสถาบันฯ 
2. ไม่มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
   ของสถาบันฯ 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อให้สามารถบริหาร 
   สถาบันฯ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพทกุดา้น 
2. ควรมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และบันทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการบริการเชิงวิชาการและการวิจัยแก่สังคม  
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยี  
การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 

- 
 

- 
 

- 
 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. การบริการเชิงวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบัน ซ่ึง 
   ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี 
2. จากการที่สถาบันฯ ต้องแข่งขันกับหน่วยงานอื่นทั้ง 
   ภาครัฐและเอกชนในตลาดการบริการวิชาการ อีกทั้ง 
   ยังต้องพึ่งพาตนเองในการจัดหารายได้ทั้งหมดจึงท า 
   ให้มีความมั่นใจวา่ต้องมีการวางแผนและด าเนินการใน 
   ทกุด้านอย่างมีประสิทธภิาพจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ 
   ได้อยา่งมั่นคง 
3. สถาบันฯ แมจ้ะมีนักวิจยัเป็นจ านวนน้อยแต่ด้วยความคล่องตัว 
   ในการบริหารจัดการท าใช้สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรใน 
   การด าเนินการศึกษาวิจัยทั้งจากในและนอกมหาวิทยาลัย 
4. เนื่องจากโครงการศึกษาวิจยัที่สถาบนัฯ ด าเนินการมักเกิดจาก 
   ความต้องการของผู้สนับสนุนดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงมักน าไปสู่ 
   การประยุกต์ใช้งานหรือเผยแพร่ อย่างจริงจัง 
5. สถาบันฯ มีประสบการณ์ที่ได้จากการน าองค์ความรู ้
   ไปใช้ด าเนินการจริงในหลากหลายรูปแบบ 

1. สถาบันฯ ยังไม่สามารถน าแหล่งความรู้จากบุคลากรผู้เช่ียวชาญ 
   ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมาเพิ่มประสิทธภิาพ 
   การบริการวิชาการได้อยา่งเต็มที่นัก 
2. สถาบันฯ ไม่มีอิสระในการเลือกหัวขอ้วิจยัมากนกั (ขึ้นกับความ 
   สนใจของผู้ให้การสนับสนุน) 
3. ตัวสถาบันฯ ยังมีบุคลากรในสาขาการวิจัยค่อนขา้งน้อย เนื่องจาก 
   เน้นหนกัในการให้บริการวิขาการ 
4. ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ สว่นใหญ่ต้องส่งมอบลิขสิทธิ์ให้กับผู้ใหก้าร 
สนับสนุน จึงไม่มีอิสระในการน าไปขยายผลและ 
   อาจมิได้ติดตามประเมินผล 
5. ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ สว่นใหญ่ต้องส่งมอบลิขสิทธิ์ 
   ใหก้ับผู้ให้การสนับสนุน จึงไม่มีอิสระในการน าไปพัฒนาเป็น 
   ต ารา (ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาต) แต่กอ็ยู่ในระหว่าง 
   ความพยายามด าเนินการซ่ึงคาดว่าจะมีผลการด าเนินการ 
   ปรากฏในปกีารศึกษา 2554 
6. องค์ความรู้ที่สถาบันฯ ได้รับยังถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
   การสอนได้ไม่เต็มที่ 

1. สถาบันควรน าความรู้ท่ีได้รับน าไปประยุกต์ใช้ 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการบริการเชิงวิชาการและการวิจัยแก่สังคม (ต่อ)  
สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. ชื่อเสียงของสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและวิทยากร 
   เป็นที่รู้จกัและสอดคล้องกับภารกจิหลักของสถาบัน 
2. สถานที่ตั้งของสถาบันฯ มีความเหมาะสมและอาจจัดได้ว่าอยู่ใน 
   บริเวณศูนยก์ลางของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกีย่วขอ้ง 
   โดยตรงกับงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยทั้งในด้านความต้องการ  
   ขอ้มูล ความรู้และบริการ 
3. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับงาน 
   ของสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยัซ่ึงเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้ง 
   ทางด้านวิชาการ และการให้บริการทางวิชาการ 
4. สถาบันฯ มีแผนด าเนินการอบรมซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาที่ 
   ก าหนดไวอ้ย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานรวมถึงแผนการ 
   ด าเนินการเพื่อเป็นศูนย์ขอ้มูลในทางวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั 
   ในระดับชาติ 
5. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความตั้งใจและ 
    เสียสละในการท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ 

1. จ านวนบุคลากรประจ าท่ีจ ากัดและขาดแคลนในบางสาขา  
   กอปรกับปัญหาด้านงบประมาณท าให้การพัฒนาภารกิจหลัก 
   และแผนงานของสถาบันฯ ท่ีจะเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ 
   เป็นไปอย่างล่าช้า และขยายงานได้ยาก 
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยยังอยู่ในขั้น 
   เริ่มต้น การท างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ  
   เครื่องมือ และสถานท่ีท าวิจัย ท าให้การวิจัยท่ีจะเอื้อประโยชน์ 
   ต่อสถาบันและนิสิตท าได้ไม่มากเท่าท่ีควร 
 

 
 

1. มหาวิทยาลัยและคณะฯ ควรสนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร   
   และการประสานงานจัดหาพื้นท่ีเพื่อจัดท าห้องปฏิบัติการท้ังของ 
   สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  และการศึกษาในระดับ 
   บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการ 
   เผยแพร่งานด้านวิชาการและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและสังคม 
 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สถาบันฯ สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่าง 
   ต่อเนื่อง และสามารถน ารายได้จากการให้บริการ 
   วิชาการมาบริหารงานสถาบันฯ ได้ด้วยสถาบันฯ เอง 
 

1. เนื่องจากเป็นสถาบันฯ ขนาดเล็ก จึงท าให้ยังไม่มีการวางแผนการ  
   พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
2. เนื่องจากภารกิจของสถาบันฯ เป็นหน่วยงานให้บริการทางด้านการพัฒนา 
   วิชาการ  และอยู่ภายใต้การท าวจิัยของอาจารย์ที่สังกัดภาควิชา จึงท าให้ยัง 
   ไม่มีผลงานตีพิมพ์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในนามของสถาบันฯ 
3. ยังไม่มีผลงานงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในนามของสถาบันฯ 
4. ยังไม่มีผลงานงานผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
5. เนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีภารกจิด้านการเรียนการสอน และไม่มีผลงานวิจยั 
   ในนามบุคลากรหรือของสถาบันฯ โดยตรง จึงไม่มีโครงการบริการวิชาการ 
   น าไปบูรณาการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
   เพื่อให้สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรให้ดีขึ้น 
2. ควรสนับสนุนให้นักวิจยัที่สังกัดสถาบนัฯ มีส่วนร่วมในการท าวจิัย  
   หรอืท าวจิัยในนามสถาบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยั ใน 
   นามสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และให้ 
   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลยั และของคณะ  
3. ควรสนับสนุนให้นักวิจยัที่สังกัดสถาบนัฯ มีส่วนร่วมในการท าวจิัย หรือท าวิจยั 
   ในนามสถาบันฯ เพือ่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในนามสถาบันฯ ได้ 
4. ควรสนับสนุนให้นักวิจยัที่สังกัดสถาบนัฯ สร้างผลงานวิชาการที่ 
   ได้รับรองคุณภาพ เพือ่เพิ่มศักยภาพของนักวิจยัให้ดียิ่งขึ้น  
5. ผลักดันให้นักวิจยัของสถาบันฯ น าผลงานของโครงการบริการ 
   วิชาการ ไปต่อยอดหรือบูรณาการในการท าวจิัยในนามสถาบันฯ  ต่อไป 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถาบัน  
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยี  
การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 

- 
 

- 
 

- 
 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. สถาบันฯ มีขนาดเล็กสามารถประชุมพนักงานได้บ่อยครั้ง 
    (ปกติมีการประชุมร่วมทกุ 2 เดือน) และท าให้พนกังานมีความ 
    ใกล้ชิดกับผู้บริหาร 
2. สถาบันฯ ได้มีน าเอาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสถาบันมา 
   ถา่ยทอดเป็นตัวชี้วัดของบุคลากรจึงสามารถก าหนดเกณฑ์ 
   ประเมินผลงานอย่างชัดเจนและมกีารใช้งานมาต่อเนื่อง 
3. สถาบันฯ ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับแรก 
   จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและให้การสนับสนุนการ 
   พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เป็นอยา่งยิ่ง 
4. เนื่องจากวกิฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ  
   (และประชาคมโลก) จึงมีการสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรใน 
   รูปแบบต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดเพียงบางส่วน ถือเป็น 
   โอกาสอันดีในด้านพัฒนาบุคลากร 

- 
 

- 
 

สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. มีการจัดประชุมสถาบันอย่างต่อเน่ือง และมีหลักฐาน 
   รายงานการประชุมอ้างอิงชัดเจน 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาบัน 
   วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยในด้านต่าง ๆ   
3. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ 
   จัดการองค์กร 
 

1. ทรัพยากรในด้านรายได้ของสถาบันวศิวกรรมป้องกันอัคคีภัย    
   เป็นรายได้ที่ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับการจัดอบรมและจ านวน ผู้เขา้    
   อบรมท าให้ไม่สามารถน ามาใช้วางแผนบุคลากรและทรัพยากร    
   ในระยะยาวได ้
2. การจัดประชุมแต่ละคร้ังมีเร่ืองต้องพิจารณาค่อนข้างมากท าให้ 
   หวัข้อในการติดตามประเมินผลการด าเนินการอาจมี 
   ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3. ข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรประจ าท าให้มีขีดจ ากัดในการใช้ 
   เทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธภิาพ 

1. ควรเพิ่มการประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามความจ าเป็น  
   โดยอาจก าหนดหัวข้อพิจารณาเฉพาะเป็นกรณีไป 
2. ควรมีการก าหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกบัภาระงาน 
   และสภาวการณ์ปัจจุบัน 
3. ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดหาทรพัยากร 
   บุคคลที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ 
   บริหารและจัดการขององค์กร พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
   และปรับปรุงแผนงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีความเข้มแข็งในการ 
   บริหารสถาบันฯ ให้สามารถด าเนินกิจการของสถาบันฯ  
   ได้เอง โดยไม่พ่ึงพารายได้จากคณะ หรือมหาวิทยาลัย 
 

1. ยังไม่มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรที่    
   สังกัดสถาบันฯ 
2. เนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ  
   ท าให้การวางแผนการด าเนินการทกุด้าน ไม่มีการผ่านความ 
   เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของสถาบันฯ  
   เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเอง 
   ตามความต้องการได้ 
2. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อให้สามารถบริหาร 
   สถาบันฯ ได้ตามแผนทีก่ าหนดขึ้นไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยี  
การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 

- 
 

- 
 

- 
 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. การหารายได้ พึงพาตนเอง เพื่อการอยู่รอดเป็น 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญมากท่ีสุดของสถาบันฯ  
   (เนื่องจากไม่มีงบประมาณและการสนับสนุนทางการเงิน)  
   ดังน้ันจึงต้องมีการวิเคราะห์ ออกแบบวางแผน และ 
   ติดตามทางการเงินอย่างเข้มงวด (ผู้บริหารจ าเป็นต้อง 
   ติดตามสถานะทางการเงินแบบเป็นรายเดือน) 
2. สถาบันฯ ใช้หลักการให้ท่ีปรึกษาภายนอกซ่ึงเป็น 
   ผู้ตรวจบัญชีขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางเป็นผู้ 
   ตรวจสอบและรับรองบัญชีในแต่ละปี 
 

1. สถาบันฯ ไม่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงิน 
 

1. สถาบันฯ ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงิน 
 

สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. มีรายได้ของสถาบันฯ เอง ท าให้สามารถจัดสรรการ 
   ใช้สอยได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์โดยฉับไว 
2. มีการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเป็นระยะ 
 

1. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน กอปรกับรายได้ของสถาบันฯ มี 
   ลักษณะเป็นครั้งคราว มีท่ีมาไม่คงท่ี ท าให้การวางแผน โดย    
   เฉพาะด้านบุคลากรและเครื่องมือ/สถานท่ี ท าได้ค่อนข้างยาก 
 
 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินส ารองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
   การขอบุคลากรของคณะฯ มาช่วยงานให้กับสถาบันในระยะเวลา 
   ท่ีจ าเป็น  
2. ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง 
   ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงิน 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 1. เน่ืองจากสถาบันฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า 
   สถาบันฯ จึงท าให้ขาดกระบวนการรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
   ประจ าหน่วยงาน 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อให้สามารถ 
   บริหารงานทุกด้านของสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยี  
การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 

- 
 

- - 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. สถาบันฯ ได้มีความพยายามในการน าเอากลไก 
   ประกันคุณภาพมาใช้เพื่อพัฒนาการด าเนินการของ 
   สถาบันอยู่ตลอดเวลา 

1. สถาบันฯ มีภารกิจมากและบุคลากรมีจ านวนน้อยท าให้ 
   ปรับปรุงตามแผนประกันคุณภาพล่าช้าหรือไม่สัมฤทธิ์ผลตาม 
   เป้าหมายตัวชี้วัดท่ีตั้งไว้ 

1. สถาบันฯ ควรปรับปรุงตามแผนประกันคุณภาพให้สัมฤทธิ์ผลตาม 
   เป้าหมายตัวชี้วัดท่ีตั้งไว้ 
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สถาบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ต่อ)  
สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ และการ 
   จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจประเมิน 
   ท่ีสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้ 
 
 
 

1. คณะกรรมการมาจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ี 
   มีภาระงานอื่นมากท าให้การประสานงานและด าเนินการมี 
   ประสิทธิภาพไม่เต็มท่ี 
2. ข้อมูลของสถาบันท้ังจากกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
   และข้อมูลทางวิชาการมีจ านวนมากประกอบกับบุคลากรมี 
   จ านวนจ ากัด การบริหารจัดการข้อมูลยังไม่เป็นไปตามแผนฯ  
   ท่ีควรจะเป็น 

1. ควรพิจารณาการบริหารงานด้านเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของ 
   สถาบันท่ีมีจ านวนมาก ให้มีลักษณะของงานประจ าตามระบบ 
   คุณภาพ อันเน่ืองจากบุคลากรมีจ านวนจ ากัด  
 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 1. เน่ืองจากเป็นสถาบันฯ ท่ีมีการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายในระดับสถาบันฯ เป็นครั้งแรก และสถาบันฯ ไม่มี 
   คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ จึงท าให้ระบบและกลไกการ 
   ประกันคุณภาพไม่ครบถ้วนทุกข้อ 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อให้สามารถ 
   ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภายในได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกข้อ 
 

 



 
 

บทที่ 4 

การด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาปรับปรุง 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา   (....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์             (..../... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.) 
รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์

ตนเอง 
3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ งาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภาพรวมของคณะ 
1. ควรหามาตรการให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุง 

มีบางหลักสูตร
ปรับปรุงไม่ตรง
ตามรอบ
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จัดท าแผนก าหนดการ
และขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและ
ให้ความรู้ในเร่ืองกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

โครงการจัดท าระบบ
กรอกข้อมูลตาม มคอ.
3 ผ่าน Web 

1. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการและข้ันตอนใน
การปรับปรุงหลักสูตร พร้อมมอบตัวอย่างใน
การวิจัยสถาบันในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

มีหลักสูตรท่ีปรับปรุง
ในรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

                        ไม่มี  -รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

 -งาน
บริการ
การศึกษา 

2. ชี้แจงการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) เพื่อให้คณาจารย์
ได้รับทราบในการประชุมอาจารย์ประจ าภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 

2.  คณะฯ ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนหรือมอบหมายให้เป็น
ภาระงานให้อาจารย์ประจ าทุก
คน ต้องเข้าร่วมประชุมและ/
หรอืน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะฯมีการ
ส่งเสริมผลักดันให้
อาจารย์น าเสนอ
ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพิ่มความเข้มงวด
โดยประกาศเป็น
นโยบายของคณะฯ 

- ประกาศเป็นนโยบายของ
คณะฯก าหนดให้อาจารย์
ประจ าทุกคน ต้องเข้าร่วม
ประชุมและ/หรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติอยา่งน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีเข้าร่วม
ประชุมเพ่ิมขึ้นจากปี 
2552 

                           -รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิจัยฯ 

 -งาน
บริการ
วิชาการ
และวิจยั 

3. วางแผนเพื่อบูรณาการ
ภารกิจ ท้ัง 4 ด้าน ให้
ชัดเจน 

ขาดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน 

วางแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะท่ีทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ
คณะฯ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ 

1.มีแผนท่ียุทธศาสตร์                                       -รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

 -งานแผน
และประกัน
คุณภาพ 2. มีแผนยุทธศาสตร์

ของคณะฯ 

 

NO. สปค.01 
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บทท่ี 4 หน้า 2 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภาพรวมของคณะ (ต่อ) 
4. กระตุ้นให้คณาจารย ์ส่งผล
งานเข้าร่วมการแข่งขันหรือ
ประกวดในระดับนานาชาติให้
มากขึ้น 

จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัลนานาชาต ิปี50 
= 1 ปี 51 = 3 และ  
ปี 52 = 1 

ก าหนดแผนประจ าปี
รับรองโดย
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ และติดตามผล 

– การจัดท าแผนประจ าปี จ านวนผลงานที่เข้ารว่ม
แข่งขันเพิ่มมากขึ้น  

                        งบสนับสนุน
โครงการ
พัฒนา
อาจารย์ 

 -คณบดี  -ภาควิชา 

5. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เช่น แผนการหา
รายได้ แผนค่าใช้จ่าย ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะฯ 

– ให้มีการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์
ส าหรับส านักงาน
เลขานุการฯ โดยเฉพาะ
ในงานการเงินและพัสดุ 

– การฝึกอบรมเมื่อวันท่ี 14-
15 ต.ค. 53 

แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน                            -รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

 -งาน
คลัง
และ
พัสด ุ

6. การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระบบประกันคุณภาพ 
การจัดท าแผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ 

ขาดแผนการอบรม
ด้านระบบประกัน
คุณภาพ 

จัดท าแผนการฝึกอบรม
รายป ีด้านประกัน
คุณภาพให้กับอาจารย์
และบุคลากรของคณะ 

โครงการ(แผน) 
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

การจัดอบรมด้านประกัน
คุณภาพ 

1. มีการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม 

                        1,000,
000 

 -รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ 

 -งาน
แผน
และ
ประกัน
คุณภาพ 

2. สามารถปฏบิัติตาม
แผนได้ไม่น้อยกว่า 
80 % 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. จัดประชุม/อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการจัดท าแผนของ
ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้
สอดรับกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรในระดับ
คณะฯ และภาควิชา
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กับบุคลากร
ของภาควิชาและคณะ 

โครงการอบรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะ 

การฝึกอบรมวิธีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 

 มีแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีของทุก
ภาควิชาและของคณะฯ             

                           -รอง
คณบดี
ฝ่าย
วางแผนฯ 

 -งาน
แผน
และ
ประกัน
คุณภาพ 

2. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ ์แนวทาง และ
แผนปฏิบัติการประจ าของ
องค์กร มาทบทวนปรับปรุง
เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
จัดท าแผนในรอบต่อไป 

ขาดการติดตาม
ความก้าวหนา้ของ
แผน 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
4 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีระดับคณะ
พร้อมทั้งให้มีการ
ติดตามความก้าวหนา้ปี
ละ 2 ครั้ง 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผน
ประจ าปีของคณะฯ 

การฝึกอบรมวิธกีารจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 1.มีแผนยุทธศาสตร์
และแผนประจ าปีของ
คณะ ฯ 

                           -รอง
คณบดี
ฝ่าย
วางแผนฯ 

 -งาน
แผน
และ
ประกัน
คุณภาพ 2.มีการติดตาม

ความก้าวหนา้ของแผนปี
ละ 2 ครั้ง 
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บทท่ี 4 หน้า 3 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
1. ควรหามาตรการให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุง 

มีบางหลักสูตร
ปรับปรุงไม่ตรง
ตามรอบ
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จัดท าแผนก าหนดการ
และขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและ
ให้ความรู้ในเร่ืองกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

โครงการจัดท าระบบ
กรอกข้อมูลตาม    
มคอ.3 ผ่าน Web 

1. ประชาสัมพนัธก์ าหนดการและ
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสตูร 
พร้อมมอบตัวอย่างในการวจิัย
สถาบันในการปรับปรุงหลกัสูตรเพือ่
เป็นแนวทางในการด าเนนิการ 

มีหลักสูตรท่ีปรับปรุง
ในรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

                        ไม่มี  -รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

 -งาน
บริการ
การศกึ
ษา 

2. ชี้แจงการด าเนนิการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)  
เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2553 

    

2. สัดส่วนของคณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการยังน้อย 
ควรหามาตรการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงาน
ทางวิชาการให้มากขึ้น  

สัดส่วนของ
อาจารย ์ ปี
50=66.67%, ปี 
51= 59.93% และ
ปี 52= 64.31% 

ส่งเสริมให้อาจารย์ท า
ผลงานวิชาการในลักษณะ
ต่างๆ เช่น  ต ารา  บทความ
วิจัย  โดยมีการประกวด
ผลงานต ารา และระเบียบ
การให้ทุนในการท าวิจัย 

โครงการประกวดการ
เรียบเรียงต ารา 

 โครงการให้ทุนอาจารย์ในการ
ท าวิจยั  และการน าเสนอ
บทความทางวิชาการ  และ
บทความในวารสารวิชาการ 

มีสัดส่วนของอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

                        โครงการ
ประกวด
เรียบเรียง
ต าราไม่เกิน
200,000 
บาทต่อปี 

 -รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 -งานบริการ
การศึกษา 

3. คณะฯ ควรจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การฝึกปฏิบัติ เสริม
ศักยภาพความเป็นผู้น าและ
ความสามารถในการบริหาร
บุคคล ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการ
ท างานของบัณฑิต 

 - จัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนของ
คณาจารย์ 

- ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาดีขึ้น 

                        ทุนอุดหนุน
ภาควิชาละ 
20,000 บาท
ต่อภาคเรียน 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสติ 
1. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
การส่ือสาร 

 - จัดกิจกรรมอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสารให้เพิ่มขึ้น 
และเปิดโอกาส
ส าหรับนิสิตทุกคน 

โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

จัดอบรมทุกช่วงปิดภาคเรียน
และไม่ก าหนดชั้นปีของนิสิต
ผู้สมัคร 

1.เพิ่มจ านวนรับนิสิต
และให้นิสิตเข้าร่วม 
เพิ่มขึ้นอีก 100% เป็น 
2 เท่าของจ านวนเดิม  

                        350,000   -รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นิสิต 
  
  
  
  
  

 -หน่วย
กิจการ
นิสิต 
  
  
  
  
  

2.การประเมินผลจาก
นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

2. ควรมีกิจกรรมการพบปะ
ระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิต
ปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างาน 
และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

 - ก าหนดให้ทุกภาควิชา
จัดกิจกรรมพบปะ
ระหว่างนิสิตเก่ากับ
นิสิตปัจจุบันเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานและการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น
น้องในโครงการปัจฉิม
นิเทศ และโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตของ
คณะฯ และโครงการวัน
วิ่งประเพณีของสโมสร
นิสิต และโครงการ
เกียร์ไนท์ 

1.โครงการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมพบปะพูดคุย
ถ่ายทอดประสบการณ์
ท างานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ศิษย์เก่าและนิสิต
ปัจจุบันมีความสัมพันธ์
กันมากขึ้น 

                        105,000 

2.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนิสิต 

                        250,000 

3.โครงการวันวิ่ง
ประเพณ ี

                        100,000 

 4.โครงการเกียร์ไนท์ 

 
 
 



        
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 

 

 

บทท่ี 4 หน้า 5 

 
1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์

ตนเอง 
3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

1. คณะฯ ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนหรือมอบหมายให้เป็น
ภาระงานให้อาจารย์ประจ าทุก
คน ต้องเข้าร่วมประชุมและ/
หรือน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะฯมีการ
ส่งเสริมผลักดันให้
อาจารย์น าเสนอ
ผลงานวิชาการใน
ระดับ ฃชาติหรือ
นานาชาติ อยา่ง
ต่อเนื่อง 

เพิ่มความเข้มงวดโดย
ประกาศเป็นนโยบาย
ของคณะฯ 

  ประกาศเป็นนโยบายของ
คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าทุกคนต้องเข้าร่วม
ประชุมและ/หรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติอยา่งน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่เข้ารว่มประชุม
เพิ่มขึ้นจากป ี2552 

                           -รอง
คณบดี
ฝ่ายวิจัย
ฯ 

 -งาน
บริการ
วิชากา
รและ
วิจัย 

2. ควรสนับสนุนให้เพ่ิมการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
มี Impact factor ให้มาก
ขึ้น 

คณะฯให้การสนับสนุนใน
การตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการที่มี 
Impact factor  
อยู่แล้ว โดยเฉพาะ
วารสารระดับนานาชาติ
ในฐาน ISI ซึ่งเป็นที่
ยอมรับโดย ทั่วไปว่ามี
มาตรฐานสูงสุด โดยให้
เงินรางวัลมากกว่าการ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูลอื่น  
ถึง 2 เท่า 

คณะฯ ด าเนินการ
อยู่แล้ว 

- - -                          -     

3. ควรผลักดันให้หน่วยวิจยั
และบริการวิชาการ ก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายการวิจยั
ของคณะฯ โดยระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง
ทุกฝ่าย   

ในการท าวจิัยที่ใช้
งบประมาณแผน่ดนิ
และงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุก
โครงการตอ้งมทีิศ
ทางการวิจัยที่อยู่ใน
กรอบที่ วช. และ 
มก.ก าหนดไว ้  

เพิ่มงานวิจัย/บรกิาร
วิชาการเพื่อ
แก้ปัญหา/พัฒนา
ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม/
เอกชน 

โครงการเดินสายพบปะ
ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็น
ศิษย์เก่าของคณะฯ   

เดินสายพบปะผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่า
ของคณะฯ  เพื่อหาโจทย์วิจยั/
บริการวิชาการร่วมกัน 

มีจ านวนโครงการวิจัย/
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น
จากป ี2552 
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บทท่ี 4 หน้า 6 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ควรแสดงให้เห็นถึงการจัดท า
แผนและการประเมินสัมฤทธิผล
และความเชื่อมโยง สนับสนุน
กันและกัน และบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการแก่
สังคมกับภารกิจด้านอื่นๆ ของ
คณะฯ 

ขาดแผนงานด้าน
บริการวิชาการท่ี
ชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับ
ภารกิจด้านอื่นๆ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนประจ าปีที่บูรณา
การงานบรกิารวชิาการ
กับภารกิจด้านอืน่ๆ และ
มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย 

การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผน
ประจ าปีท่ีบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ
ภารกิจด้านอื่นๆ 

การจัดท าแผนประจ าปีและ
แผนยุทธศาสตร์ 

มีแผนประจ าปแีละแผน
ยุทธศาสตร์ที่แสดง
เป้าหมายและการบูร
ณาการกับภารกจิด้าน
อื่นๆ อย่างชัดเจน 

                           -รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
และ
กิจการ
พิเศษ 

 -หน่วย
บริการ
วิชาการ 

2. ควรด าเนินการประเมินผล
การให้บริการวิชาการให้
ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณา
ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับ
กรณีของโครงการที่ยังไม่แล้ว
เสร็จในปีที่ท าการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

ขาดการประเมินผล
ด้านงานบริการ
วิชาการและการ
ติดตามประเมินผล 

ประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการปี
ละ 2 ครั้ง 

โครงการจัดท าแผน
ประจ าปีด้านบริการ
วิชาการและการติดตาม
ผล 

การติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการปีละ 2 ครั้ง 

มีรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ รับทราบ 

                           -รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ
และ
กิจการ
พิเศษ 

 -หน่วย
บริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ก าหนดมาตรการเพื่อ
ผลักดันให้มีการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 

ขาดการประเมินผล
การด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน 

จัดให้มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมปีละ 
2 ครั้ง 

– ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ปีละ 2 ครั้ง 

รายงานผลการ
ด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

                           -รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
กิจการพิเศษ 

 1.หน่วย
บริการ
วิชาการ         
2.ภาควิชา 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดา้นอื่นๆ 

ขาดแนวทางที่
ชัดเจนในการบูร
ณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดา้นอื่นๆ 

วิเคราะห์และก าหนด
แนวทางในการบูรณา
การงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
งานด้านอื่นๆ 

– จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง
ในการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับงานด้าน
อื่นๆ 

มีจ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ 10 % 

                           -รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
กิจการพิเศษ 

 1.หน่วย
บริการ
วิชาการ         
2.ภาควิชา 
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บทท่ี 4 หน้า 7 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรงุ (กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลาด าเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 6. 
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

2553 2554 7.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
1. เพิ่มแนวทางและวิธกีาร เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์ประจ าส่งผล
งานเข้าร่วมประกวดแข่งขันใน
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัลนานาชาติปี50 
= 1 ปี 51 = 3 และ  
ปี 52 = 1 

ก าหนดแผนประจ าปี
รับรองโดยกก.คณะฯ 
และติดตามผล 

– การจัดท าแผนประจ าป ี จ านวนผลงาน                          งบสนับสนุน
โครงการ
พัฒนา
อาจารย์ 

 -คณบด ี  -ภาควิชา 

2. พิจารณาแยกแยะประเด็น
ข่าวที่เกีย่วขอ้งกับคณะฯ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

– การจัดตั้งทีมงาน
ประชาสัมพันธแ์ละ
วิเทศสัมพันธ์ของ
คณะฯ 

– การคัดกรองข่าว การจัดท า
จดหมายข่าว การจัดเสนอแจ้ง
เป็นวาระประชุมฯ 

จ านวนขา่วในแหล่ง
พิมพ์อันเป็นที่ยอมรับ 

                        –  -รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

 -หน่วย
สารสนเทศฯ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เช่น แผนการหารายได้ 
แผนค่าใช้จ่าย ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกจิของคณะฯ 

– ให้การฝึกอบรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ส าหรับส านักงาน
เลขานุการฯ โดยเฉพาะในงาน
การเงินและพัสดุ 

– การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 14-15 
ต.ค. 53 

แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน                            -รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

 1.งาน
นโยบาย
และแผน 

  2. งานคลัง
และพัสดุ 

2. ควรมีการวิเคราะหก์าร
ประหยัดงบประมาณจากการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ปัจจุบันครุภัณฑ์
หลายชนิดมีความ
ซ้ าซ้อนกันจากข้อมูล 
SAR ของภาควิชา 

สร้างกลไกสนับสนุนให้
เกิดการสรา้งผลงาน
ของคณะฯ โดยมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

– การท าวจิัยการเรียนการสอน
ร่วมหลายภาควิชา 

จ านวนผลงาน (ตีพิมพ์ 
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ)ที่เกิด
จากการปฏบิัติงาน
ร่วมกันหลายสาขา 

                        –   -ส านักงาน
เลขานุการฯ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระแบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพใหแ้ก่บุคลากร
อย่างทั่วถึง เช่น การจัด
ฝึกอบรม การจัดการความรู้ 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ขาดแผนการอบรม
ที่ชัดเจน 

จัดท าแผนการ
ฝึกอบรมด้านประกัน
คุณภาพรายป ี

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

การอบรมด้านประกันคุณภาพ 1. มีการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม 

                        1,000,000  -รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และ
ประกัน
คุณภาพ 

 -งานแผน
และ
ประกัน
คุณภาพ 

2. สามารถปฏบิัติตาม
แผนได้  ไม่น้อยกว่า   
80 % 
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4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

         1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของโครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

ภาพรวมของคณะ 
1. ควรหามาตรการให้
มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาการ
ปรับปรุง 

จัดท าแผนก าหนดการ
และขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและให้
ความรู้ในเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงการจัดท าระบบ
กรอกข้อมูลตาม มคอ.3 
ผ่าน Web 

1. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการและข้ันตอน
ในการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมมอบ
ตัวอย่างในการวิจัยสถาบันในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 

มีหลักสูตรที่ปรับปรุงในรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร
เพิ่มขึ้น 
  

คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์
ก าหนดการและขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(มคอ.)ในการประชุมอาจารย์
คณะฯ ซ่ึงคณะฯ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ให้เป็นไปตาม สกอ. 

100%    -รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 -งานบรกิาร
การศกึษา 

  

2. ชี้แจงการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) เพื่อให้คณาจารย์
ได้รับทราบในการประชุมอาจารย์ประจ าภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 

      

2. คณะฯ ควรมี
นโยบายทีช่ัดเจนหรือ
มอบหมายให้เป็นภาระ
งานให้อาจารย์ประจ า
ทุกคน ต้องเข้าร่วม
ประชุมและ/หรือ
น าเสนอผลงาน
วิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

เพิ่มความเข้มงวดโดย
ประกาศเป็นนโยบาย
ของคณะฯ 

 - ประกาศเป็นนโยบายของคณะฯ
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคน 
ต้องเข้าร่วมประชุมและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น
จากปี 2552 

ได้ประกาศเป็นนโยบายมอบ
ให้เป็นภาระงานให้อาจารย์
ประจ าทุกคนต้องเข้าร่วม
ประชุมและ/หรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ร้อยละ 
23 

1,665,
302.74 

 -รอง

คณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 

 -งาน
บริการ
วิชาการ
และวิจัย 

 

3. วางแผนเพื่อบูรณา
การภารกิจ ท้ัง 4 ด้าน 
ให้ชัดเจน 

วางแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะท่ีทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะฯ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ 

1.มีแผนท่ียุทธศาสตร์            มีการจัดท า Strategy Map ท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และบูรณาการ
ภารกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ 

100%  -  -รอง

คณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

 -งานแผน

และ
ประกนั
คุณภาพ 

 

 
 

สปค.02 
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1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของโครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

ภาพรวมของคณะ (ต่อ) 
4. กระตุ้นให้
คณาจารย์ ส่งผลงาน
เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือประกวดในระดับ
นานาชาติให้มากขึ้น 

ก าหนดแผนประจ าปี
รับรองโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ และ
ติดตามผล 

– การจัดท าแผนประจ าปี จ านวนผลงานท่ีเข้าร่วม
แข่งขันเพิ่มมากขึ้น  

คณะได้จัดท าแผนประจ าปีสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของอาจารย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝ่าย
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งมกีารติดตามผลและแจ้งตอ่ที่
ประชมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อเป็นเกียรติแก่
อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียง 

100%    -คณบด ี  -ภาควิชา  

5. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงนิ เชน่ แผนการ
หารายได้ แผนค่าใช้จ่าย 
ที่สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์
และพันธกจิของคณะฯ 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กับบุคลากร
ของภาควิชาและคณะ 

โครงการอบรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะ 

การฝึกอบรมวิธีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของทุกภาควิชาและของ
คณะฯ             

มีการจัดท าในระดับคณะ แต่
ในระดับภาควิชายังจัดท าได้ไม่
ครบ 

50%  -  -รอง

คณบดีฝ่าย
บริหาร 

 -งานคลัง

และพัสด ุ
 

6. การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 
ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีระดับคณะ
พร้อมท้ังให้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าปี
ละ 2 ครั้ง 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผน
ประจ าปีของคณะฯ 

การฝึกอบรมวิธีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 1.มีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนประจ าปีของคณะ ฯ 

1.ด าเนินการฝึกอบรมการจัดท า
แผน "เทคนิคการจัดท าแผนกล
ยุทธ"์ ระหว่างวันที่ 14-15 
ตุลาคม 2553 

100% 25,000  -รอง

คณบดีฝ่าย
ประกนั
คุณภาพ 

 -งานแผน

และ
ประกนั
คุณภาพ 

 

2. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนประจ าปีของคณะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

    

 

2.มีการติดตาม
ความก้าวหนา้ของแผนปีละ 
2 ครั้ง 

3. อยู่ในขั้นการเตรียมงาน 50%  - 
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1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของโครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. จัดประชุม/อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนของภาควิชา/
หน่วยงาน เพื่อให้สอด
รับกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กับบุคลากร
ของภาควิชาและคณะ 

โครงการอบรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะ 

การฝึกอบรมวิธีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของทุกภาควิชาและของ
คณะฯ             

1. คณะได้ด าเนินการจดัอบรมเรื่อง 
"เทคนิคการจัดท าแผนกลยุทธ์" 
ให้กับบุคลากรและผู้บริหารของ
คณะ 14-15 ตุลาคม 2553 

70% 25,000  -รอง

คณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

 -งานแผน

และ
ประกนั
คุณภาพ 

 

2. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของคณะเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

2. ควรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ 
แนวทาง และ
แผนปฏิบัติการประจ า
ขององค์กร มา
ทบทวนปรับปรุงเพื่อ
ใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดท าแผน
ในรอบต่อไป 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 
ปี และแผนผฏิบัติการ
ประจ าปีระดับคณะ
พร้อมท้ังให้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าปี
ละ 2 ครั้ง 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผน
ประจ าปีของคณะฯ 

การฝึกอบรมวิธีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 1.มีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนประจ าปีของคณะ ฯ 

1.ด าเนินการฝึกอบรมการ
จัดท าแผน "เทคนิคการจัดท า
แผนกลยุทธ์" ระหว่างวันท่ี 
14-15 ตุลาคม 2553 

100% 25,000  -รอง

คณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

 -งานแผน

และ
ประกนั
คุณภาพ 

 

2. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนประจ าปีของคณะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2.มีการติดตามความกา้วหนา้
ของแผนปีละ 2 ครั้ง 

3. อยู่ในขั้นการเตรียมงาน 50%  - 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
1. ควรหามาตรการให้
มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาการ
ปรับปรุง 

จัดท าแผนก าหนดการ
และขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและ
ให้ความรู้ในเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงการจัดท าระบบ
กรอกข้อมูลตาม    มคอ.
3 ผ่าน Web 

1. ประชาสัมพนัธก์ าหนดการและ
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสตูร พร้อม
มอบตัวอย่างในการวิจัยสถาบันในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพือ่เป็นแนวทางใน
การด าเนนิการ 

มีหลักสูตรที่ปรับปรุงในรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร
เพิ่มขึ้น 

คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์
ก าหนดการและขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(มคอ.)ในการประชุมอาจารย์
คณะฯ ซ่ึงคณะฯ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ให้เป็นไปตาม สกอ. 

100%    -รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 -งาน
บริการ

การศกึษา 

 

2. ชี้แจงการด าเนนิการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)  
เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2553 
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1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของโครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (ต่อ) 
2. สัดส่วนของคณาจารย์
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ยังน้อย ควรหามาตรการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าผลงานทาง
วิชาการให้มากขึ้น  

ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงาน
วิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น  
ต ารา  บทความวิจัย  โดยมี
การประกวดผลงานต ารา และ
ระเบียบการให้ทุนในการท า
วิจัย 

โครงการประกวดการ
เรียบเรียงต ารา 

 โครงการให้ทนุอาจารย์ในการท าวจิัย  
และการน าเสนอบทความทางวิชาการ  
และบทความในวารสารวิชาการ 

มีสัดส่วนของอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

มีสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ
ของปี 2552 (64.31) เทียบกับ
ปี 2553 (60.92) ลดลง  ร้อย
ละ 3.39 

80%    -รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 -งาน
บริการ
การศกึษา 

 

3. คณะฯ ควรจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการฝึกปฏบิัต ิเสริม
ศักยภาพความเป็นผู้น า
และความสามารถในการ
บริหารบุคคล ซ่ึงจะส่งผล
ดีต่อการท างานของ
บัณฑิต 

จัดท าวิจยัในชั้นเรียนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนของคณาจารย ์

- ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี
ขึ้น 

มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาจากความพึงพอใจของ
นายจา้งที่มีต่อบัณฑิตของปี 
2552 (3.80) เทียบกับป ี2553 
(3.85) ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

80%    -รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 -งานบรกิาร
การศกึษา 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสติ 
1. ควรเพิ่มกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสารให้เพ่ิมขึ้น และเปิด
โอกาสส าหรับนิสิตทุกคน 

โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

จัดอบรมทุกช่วงปิดภาคเรียนและ
ไม่ก าหนดชั้นปีของนิสิตผู้สมัคร 

1.เพิ่มจ านวนรับนิสิตและให้นิสิต
เข้าร่วม เพิ่มขึ้นอีก100% เป็น 2 
เท่าของจ านวนเดิม  

ด าเนินการจัดในเดือนตุลาคม มี
นิสิตเข้าอบรม 56 คน 

100 172,800  -รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 
  
  
  
  
  

 -หน่วย
กิจการนิสิต 

  
  
  
  
  

2.การประเมินผลจากนิสิต
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ด ี

ดีมาก (เฉลี่ย 4.35) 100  - 
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1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของโครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสติ (ต่อ) 
2. ควรมีกิจกรรมการ
พบปะระหว่างนิสิตเก่า
กับนิสิตปัจจุบัน เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์
การท างาน และการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น
น้อง 

ก าหนดให้ทกุภาควชิาจัดกิจกรรม
พบปะระหว่างนิสติเก่ากับนสิิต
ปัจจุบันเพือ่ถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานและการ
สร้างความสมัพันธร์ะหว่างรุ่นพี่
และรุน่นอ้งในโครงการปัจฉิม
นิเทศ และโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนิสติของ
คณะฯ และโครงการวันวิ่ง
ประเพณขีองสโมสรนิสิต และ
โครงการเกียร์ไนท ์

1.โครงการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมพบปะพูดคุยถา่ยทอด
ประสบการณ์ท างานจากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง 

ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน
มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 

ด าเนนิการจัดวันที ่16,17,25 กพ. 
และ 10,11,14,18 มีค. 54 นิสิตเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 1085 คน 

100 70,91
9 

   

2.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนิสิต 

ด าเนนิการจัดวันที ่15 กพ. 2554 มี
นิสิตเข้าร่วมจ านวน 196 คน โดยจัด
บรรยายในหัวข้อ "วิศวกรรุ่นใหม่ใส่ใจ
คุณธรรม" 

100 8,900 

3.โครงการวันวิ่ง
ประเพณี 

ด าเนนิการจัดวันที ่3 กค. 2553 มี
นิสิตเข้าร่วม 1200 คน และศิษย์เก่า
จ านวน 32 คน 

100 217,2
08 

 4.โครงการเกียร์ไนท์ ไม่ได้ด าเนินการจัด - - 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. คณะฯ ควรมนีโยบายที่
ชัดเจนหรือมอบหมายให้
เป็นภาระงานให้อาจารย์
ประจ าทกุคน ต้องเข้าร่วม
ประชุมและ/หรอืน าเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาตอิย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครั้ง 

เพิ่มความเข้มงวดโดย
ประกาศเป็นนโยบายของ
คณะฯ 

  ประกาศเป็นนโยบายของคณะฯ 
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคน
ต้องเข้าร่วมประชุมและ/หรอื
น าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากป ี
2552 

ได้ประกาศเป็นนโยบายมอบให้
เป็นภาระงานให้อาจารย์ประจ า
ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมและ/
หรือน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 
23 

1,665,302
.74 

 -รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 -งานบริการ
วิชาการและ
วิจัย 

 

2. ควรสนับสนุนให้เพิ่ม
การตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่มี Impact 
factor ให้มากขึ้น 

คณะฯ ด าเนินการอยูแ่ล้ว  -  -  -  -  -  -     

3. ควรผลกัดันให้หนว่ย
วิจัยและบรกิารวิชาการ 
ก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการวจิัยของ
คณะฯ โดยระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีสว่น
เกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย   

เพิ่มงานวิจัย/บรกิารวิชาการ
เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน 

โครงการเดินสายพบปะ
ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็น
ศิษย์เก่าของคณะฯ   

เดินสายพบปะผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่าของ
คณะฯ  เพื่อหาโจทยว์ิจยั/บริการ
วิชาการร่วมกัน 

มีจ านวนโครงการวิจัย/
บริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากป ี
2552 

ได้เดินสายพบปะผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่าของ
คณะฯ 

27  -  -รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 -งานบริการ
วิชาการและ
วิจัย 
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บทท่ี 4 หน้า 13 

 
1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ควรแสดงให้เห็นถึง
การจัดท าแผนและการ
ประเมินสัมฤทธิผลและ
ความเชื่อมโยง สนับสนุน
กันและกัน และบูรณา
การระหวา่งการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
ภารกิจดา้นอื่นๆ ของ
คณะฯ 

จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละ
แผนประจ าปีที่บูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ
ภารกจิด้านอื่นๆ และมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัย 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผน
ประจ าปีที่บูรณาการงาน
บริการวิชาการกับภารกิจ
ด้านอืน่ๆ 

กิจกรรมจัดท าแผนประจ าปีและแผน
ยุทธศาสตร ์

แผนงานประจ าปีที่แสดง
เป้าหมายและการบูรณาการ
กับภารกิจด้านอืน่ๆ 

จัดท าแผนงานประจ าปีที่บูรณาการ
งานบริการวิชาการกับภารกิจด้าน
อื่นๆ และมีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

100% -  -รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
กิจการพเิศษ 

 -หน่วย
บริการ
วิชาการ 

 

2. ควรด าเนินการ
ประเมินผลการให้บริการ
วิชาการให้ครบถ้วน 
รวมทั้งพิจารณาก าหนด
แนวทางการประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับกรณี
ของโครงการที่ยังไม่แล้ว
เสร็จในปีที่ท าการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

ประเมินและติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 

โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 

กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ 

รายงานผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการและ
แบบประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ 

การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ และการใช้แบบ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ วศ.พว.
05 

75% -  -รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
กิจการพิเศษ 

 -หน่วย
บริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ก าหนดมาตรการเพื่อ
ผลักดันให้มกีารประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
ครบถ้วนทกุโครงการ 

จัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนนิงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

- กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รายงานการประเมินผลการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนนิงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

75% -  -รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
กิจการพิเศษ 

 -หน่วย
บริการ
วิชาการ 
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1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 
2. พิจารณาก าหนดแนวทาง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกจิด้านอื่นๆ 

วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง
ในการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับงานด้าน
อื่นๆ 

– กิจกรรมก าหนดแนวทางในการบูรณาการ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับงานด้านอื่นๆ 

การก าหนดแนวทางในการบูรณา
การงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
งานด้านอื่นๆ 

การด าเนนิโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีการ
เขียนโครงการและระบุวตัถุประสงค์
แบบบูรณาการให้ชัดเจน และมกีาร
ประชุมในการจัดเตรียมงานกอ่นการ
จัดงานทุกครั้ง 

75% -  -รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
กิจการพิเศษ 

 -หน่วย
บริการ
วิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
1. เพิ่มแนวทางและ
วิธีการ เพื่อกระตุ้น
ให้อาจารย์ประจ า
ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดแข่งขันใน
ระดับนานาชาติให้
มากขึ้น 

ก าหนดแผนประจ าปี
รับรองโดยกก.คณะฯ 
และติดตามผล 

– การจัดท าแผนประจ าปี จ านวนผลงาน  คณะฯ ได้จัดท าแผนประจ าปี
สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของอาจารย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยผ่านรองคณบดี
ฝ่ายวจิัยและบัณฑิตศึกษา และรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งมีการติดตาม
ผลและแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และ 
ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเป็นเกียรติแก่
อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียง 

100%    -คณบด ี  -ภาควิชา  

2. พิจารณาแยกแยะ
ประเด็นข่าวท่ี
เกี่ยวข้องกับคณะฯ 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

การจัดต้ังทีมงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ 

– การคัดกรองข่าว การจัดท า
จดหมายข่าว การจัดเสนอแจ้ง
เป็นวาระประชุมฯ 

จ านวนข่าวในแหล่งพิมพ์          
อันเป็นท่ียอมรับ 

มีการจัดตั้งหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ใน
ระดับคณะ และเผยแพร่ขา่วสาร
เป็นจดหมายขา่วรายเดือนอย่าง
สม่ าเสมอ แต่ยังมีข่าวในระดับ
ภาควิชาที่ตกหล่นในการน าเสนอ 
ซ่ึงต้องปรับปรุงด้านการ
ประสานงานต่อไป 

80  -  -รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

 -หน่วย
สารสนเทศฯ 
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1. จุดอ่อน/
ข้อเสนอแนะ 

2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6. ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ 

8. 
งบประมา
ณที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 10.  
หมายเหต ุ

9.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผูป้ฏบิัตงิาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน เช่น แผนการ
หารายได้ แผนค่าใช้จ่าย 
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะฯ 

ให้การฝึกอบรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ส าหรับ
ส านักงานเลขานุการฯ 
โดยเฉพาะในงานการเงิน
และพัสด ุ

– การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 14-15 ต.ค. 
53 

แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน ได้แผนข้างต้นด้านกลยุทธ์ทาง
การเงินที่ต้องผ่านการปรับปรุง
แก้ไขจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สมบูรณ์ 100% 

80   
  

 -รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 
  
  

 1.งาน
นโยบาย
และแผน 

 

2. งานคลัง
และพัสดุ 

2. ควรมีการวิเคราะห์
การประหยัด
งบประมาณจากการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

สร้างกลไกสนับสนุนให้
เกิดการสร้างผลงานของ
คณะฯ โดยมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

– การท าวิจัยการเรียนการสอน
ร่วมหลายภาควิชา 

จ านวนผลงาน (ตีพิมพ์ 
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ) ท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานร่วมกัน
หลายสาขา 

เริ่มมีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่าง
ภาควิชา/หน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น 
เช่น โครงการ Wata ที่มีการวิจัยด้าน
การค านวณเขิงวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร ์การปรับย้ายโครงการ
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยและเทคโนโลยีการผลิต
เข้ารว่มใช้พ้ืนที่ในอาคารใหมข่อง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคารบุญสม 
สุวชิรัตน์) ซ่ึงปัจจุบันก าลังรอติดตาม
ผลตัวชี้วัด ซ่ึงคาดว่าจะมีตัวเลขให้
ตรวจประเมินได้ภายในต้นปี 2555 นี้ 

50  -ส านกังาน
เลขานกุารฯ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพให้แก่บุคลากร
อย่างทั่วถึง เช่น การจัด
ฝึกอบรม การจัดการ
ความรู้ การศึกษาดูงาน 
เป็นต้น 

จัดท าแผนการฝึกอบรมด้าน
ประกันคุณภาพรายป ี
  

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
  

การอบรมด้านประกันคุณภาพ 
  

1. มีการจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม 

1.ด าเนินการฝึกอบรมการจัดท า
แผน "เทคนิคการจัดท าแผนกล
ยุทธ"์ ระหว่างวันที่ 14-15 
ตุลาคม 2553 

100% 25,000 
  

 -รอง
คณบดีฝ่าย
วางแผน
และประกัน
คุณภาพ 
  

 -งานแผน
และประกัน
คุณภาพ 

  

2. สามารถปฏบิัติตามแผน
ได้  ไม่น้อยกว่า   80 % 

2. ได้มีการด าเนินการตามแผนแลว้ 
โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  47 คน 
จากแผนที่ตั้งไว้ประมาณ 40 คน 

117.5% 

 



 

 

บทที่ 5 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน   

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2553 
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บทท่ี 5 หน้า 1 

บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553  
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 
พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 5 คน บุคลากร จ านวน 6 คน นิสิต 
จ านวน 5 คน ศิษย์เก่า 3 คน และผู้ใช้บัณฑิต 1 คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ 
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+มก.) จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.88 4.63 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00 4.00 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 4.00 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.79 4.67 ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี 5.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน. กก. หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 3.86 - 3.86 5.00 5.00 3.86 5.00 5.00 3.86 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต  5.00 5.00 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - 5.00 3.76 4.00 3.77 4.88 4.88 3.76 4.63 4.63 3.77 
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 5.00 5.00 - 4.67 4.50 - - - - - 5.00 5.00 - 4.67 4.50 - 
องค์ประกอบที ่4 การวิจัย  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 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 5.00 - 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - 5.00 - 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ  - - 4.75 4.75 - 4.75 4.75 - - 3.60 - 3.60 4.75 4.75 3.60 4.75 4.75 3.60 
องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.79 - 4.67 5.00 5.00 4.79 5.00 5.00 4.67 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33 

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

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 

 
 

 

บทท่ี 5 หน้า 3 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยมีกลไกการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตรงตามกระบวนการ

จัดท าแผน ซึ่งท าให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนดังปรากฏ Road 
Map การพัฒนาของคณะ และแปลงสู่แผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน โครงการที่มีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่เหมาะสม และสามารถด าเนินการได้ 

2. องค์กรนวัตกรรมนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยแท้ เป็นเอกลักษณ์ที่            
โดดเด่น ผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สังคม 

3. คณะผู้บริหารมีการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการบริหารยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และนิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

4. คณะมีหลักสูตรจ านวนมากและหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

5. คณะมีระบบและกลไก รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้              
ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและประสบการณ์ท างานจริง 

6. คณะมีการบริหารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพื่อน าไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ อันน ามาสู่การสร้างขวัญก าลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 

7. มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เป็นเอกลักษณ์ของคณะไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักขององค์กรเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของทิศทางการพัฒนาองค์กร 

8. คณาจารย์มีศักยภาพสูง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง                
และมีการกระจายตัวดี 

9. มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวม 9 ศูนย์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ 

10. คณะฯ ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเทศกาลต่างๆ และสนับสนุนให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์มีส่วนร่วม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. สถาบันในก ากับของคณะยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลให้

องค์กรอ่อนแอ บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 
3. การน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่

บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรหามาตรการและแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 

 
 

 

บทท่ี 5 หน้า 4 

2. ควรเร่งด าเนินการทบทวนออกแบบปรับโครงสร้าง ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันนั้นๆ ให้สอดคล้อง 
เหมาะสม กับบริบทและศักยภาพของสถาบัน ทั้งนี้โดยค านึงถึงการสนับสนุนภาพรวมภารกิจของคณะให้
เข้มแข็ง 

3. ควรน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน ให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีฐานข้อมูลการประกันคุณภาพท่ีเอ้ือต่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและรองรับการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

2. ควรมีแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ี 
 - 
 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า คณะฯ  มีการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
จ านวน 25 กิจกรรม มีการด าเนินงานครบทั้ง 25 กิจกรรม  
 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว  
10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 14 – 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 50 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเมิน
ตนเองได้ระดับคะแนน 2.86 (คะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ  
ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.86 (คะแนนเต็ม 3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน 
 คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง  

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน 
 ที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธผิลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 
 วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียด
ตามก าหนดการ ดังนี้ 
 
ก าหนดการ 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 
เวลา 08.30 - 09.15 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุม 0219  อาคารชูชาติ ก าภู  (ชั้น 2)  
เวลา 09.15 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู  (ชั้น 2)  
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553  
 ในประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องตน้ 
2. สรุปผลการด าเนนิงานและการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหนว่ยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นปจัจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธผิลของการด าเนนิงานตามแผนพฒันาปรบัปรุงในรอบปีที่ผา่นมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 10.45 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
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เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 0219 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
- กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร  จ านวน 5 คน 
- กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับ   จ านวน 5 คน 
- กลุ่มท่ี 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 4 คน  
- กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรสนับสนุน ข้าราชการ  
               พนักงานและลูกจ้าง    จ านวน 6 คน                                                     

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู 

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

- เยี่ยมชมโครงการดาวเทียม SMMS ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 9) 
- เยี่ยมชมภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ (อาคาร 15) 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ หน่วยทะเบียนและปะเมินผลฯ อาคาร 3 ชั้น 1 
- เยี่ยมชมหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (อาคาร 3) 
- เยี่ยมชมส านักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 
เวลา  13.00 –14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม   
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา  14.45 –16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (ต่อ) และสรุปผลการประเมิน 
      คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู  (ชั้น 2) 
 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
                               ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.45 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
   และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม 0203  
      อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน

ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

 
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 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผล 

ของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

2553 2553 2554 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือสดัส่วน) ตัวหาร  (% หรือสดัส่วน) x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     4.78 4.65 24 21   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี)้     4.79 4.67 24 21   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00 1 1  
1.1 กระบวนการพฒันา

แผน 
ข้อ 8 8 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 / /   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้     4.88 4.63 8 6   
2.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 / /   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

203 69.28 203 69.64 63% 69% 5.00 5.00 / /   
293 291.5 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

88 30.03 88.5 30.36 30% 30% 5.00 5.00 / / มี ศ. 3 ท่าน 
293 291.5 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผล 

ของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

2553 2553 2554 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือสดัส่วน) ตัวหาร  (% หรือสดัส่วน) x = ไม่บรรล ุ

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 7 6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 / x มีข้อ 
1,2,3,4,6,7 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 

2.8 ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 / x มีข้อ 
1,2,3,5 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (สกอ.) 2 ตัวบ่งช้ี (มก.) 1 ตัวบ่งช้ี     5.00 4.67 3 2   
3.1 ระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ 7 6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 / x มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผล 

ของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

2553 2553 2554 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือสดัส่วน) ตัวหาร  (% หรือสดัส่วน) x = ไม่บรรล ุ

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 / /   

3.3 ระบบการให้ค าปรกึษา 
วิชาการระดับ 
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 / /   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00 3 3   
4.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 / /   

4.3 เงินสนบัสนุน
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 
 

สัดส่วน 383,486,288.00 1,399,584.99 383,486,288.00 1,407,289.13 100,000 200,000 5.00 5.00 / / ปรับจ านวน
อาจารย์ จาก 
269  คน เป็น 
26.75 คน  

274 272.5 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผล 

ของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

2553 2553 2554 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือสดัส่วน) ตัวหาร  (% หรือสดัส่วน) x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้     4.00 4.00 2 2   
5.1 ระบบและกลไกการ

บริการทางวชิาการ
แก่สังคม 

ข้อ 4 4 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 / /   

5.2 กระบวนการบริการ
ทางวชิาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 4 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 / /   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้     4.00 4.00 1 1   
6.1 ระบบและกลไกการ

ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 / /   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ     4.75 4.75 4.00 4.00   
7.1 ภาวะผูน้ าของ

คณะกรรมการประจ า
คณะและผูบ้ริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบนัเรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 / /   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผล 

ของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

2553 2553 2554 2553 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือสดัส่วน) ตัวหาร  (% หรือสดัส่วน) x = ไม่บรรล ุ

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 / /   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 / /   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      5.00 5.00 1 1   
8.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 / /   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     5.00 5.00 1 1   
9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 / /   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00               
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยมีกลไกการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตรงตามกระบวนการ

จัดท าแผน ซึ่งท าให้แผนยุทธศาสตร์ของคณะมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนดังปรากฏ 
Road Map การพัฒนาของคณะ และแปลงสู่แผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน โครงการที่มี
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เหมาะสม และสามารถด าเนินการได้ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ความท้าทายของคณะ คือการขับเคลื่อนองค์กรไปตาม Road Map ที่วางไว้ให้บรรลุผล และให้เป็นที่

ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนั้นคณะควรสร้างความเชื่อมั่นโดยพิชิตรางวัลต่างๆ ที่
สะท้อนคุณภาพขององค์กรที่มีการด าเนินงานและการจัดการที่เป็นเลิศ เป็นบันไดก้าวสู่ความส าเร็จใน
การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นน าในระดับสากลต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าการรายงานผลที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือปัญหาอุปสรรคในลักษณะของการสรุป

วิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถทบทวนปรับปรุงแผนได้โดยสะดวก 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 
8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.88 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. คณะมีหลักสูตรจ านวนมากและหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
2. คณะมีระบบและกลไก รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ใน

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและประสบการณ์ท างานจริง 
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3. คณะมีการบริหารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพื่อน าไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ อันน ามาสู่การสร้างขวัญก าลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. บางภาควิชายังขาดความพร้อมด้านคุณภาพและปริมาณ ของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงความ

ทันสมัยทางกายภาพ สถานที่ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

2. การติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรจัดสรรงบประมาณในการจัดการหรือให้บริการในด้านกายภาพให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

2. คณะควรหามาตรการและแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. คณะควรส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลจากการบูรณาการงานวิจัย และ
งานบริการวิชาการโดยให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. คณาจารย์ผู้สอนควรเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต โดยการสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เพื่อการเตรียมความพร้อม คณาจารย์และนิสิตในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. คณะควรจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ที่เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น าให้แก่นิสิต และ
สร้างบัณฑิตให้เป็นตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

6. คณะควรจัดท าแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมข้อมูลการพยากรณ์ด้านความต้องการ 
อัตราก าลังของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนนุ เพ่ือวางแผนความต้องการด้านก าลังคน การพัฒนางาน
ประจ า และการจ้างงานรวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าสู่กระบวนการท างานได้อย่างเหมาะสม 

7. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 
   

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 

จุดแข็ง 
1. มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เป็นเอกลักษณ์ของคณะไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้อง

กับค่านิยมหลักขององค์กรเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของทิศทางการพัฒนาองค์กร 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังไม่พบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าท่ีชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าให้ชัดเจนขึ้น 
2. ปรับรูปแบบการประเมินผล การจัดบริการการให้ค าปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมกิจกรรม

การให้บริการให้ครบถ้วน และน าผลการประเมินมาใช้วางแผนการจัดบริการต่างๆ ส าหรับปีต่อไป 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง 

และมีการกระจายตัวดี 
2. คณะฯ ให้การสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอย่างเต็มที่และ

หลากหลาย มีการจัดสรรเงินรายได้เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนวิจัย ทุนอุดหนุนศูนย์/ห้องปฏิบัติการวิจัย
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้ง
การปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ 

3. มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวม 9 ศูนย์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ 

แนวทางเสริม 
1. ควรถ่ายทอดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ผลผลิตด้านวิจัย และนวตักรรมลงสู่หน่วยงานภายใน และขยายลงสู่

ระดับบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้ครอบคลุมข้ันตอนการ
ประเมินผล การน าผลประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุง  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม และแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2. มีโครงการพัฒนาวิชาการท่ีหลากหลาย มีจ านวนมาก และโครงการพัฒนาวิชาการมีวงเงินว่าจ้างสูง 

สร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลงานบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาวิชาการ) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

อย่างเด่นชัด 
แนวทางเสริม 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ท าเนียบงานบริการวิชาการ ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญผ่านการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของคณะ 

2. ควรใช้กระบวนการการจัดการความรู้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการบริการวิชาการจากอาจารย์อาวุโสสู่
อาจารย์รุ่นใหม่ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนไม่ชัดเจนและหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรค้นหารูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของนิสิต เช่น การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วม

ปฏิบัติงานบริการวิชาการกับอาจารย์ ฯลฯ 
. 

องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรมตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีและเทศกาลต่างๆ และสนับสนุนให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์มีส่วนร่วม 
2. มีการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมให้เป็นประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด เช่น ผลงานของ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา เพ่ือท านุบ ารุงวัฒนธรรมภาษาไทยของชาติ 
แนวทางเสริม 

1. ควรหาแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากภาควิชา
ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดโครงการลักษณะนี้เพ่ิมมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.75 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. คณะผู้บริหารมีการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการบริหารยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และนิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

2. มีระบบและกลไกการบริหารองค์ความรู้ที่เข้มแข็งในรูปของคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาบริหาร
จัดการองค์ความรู้ และมีแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่ชัดเจนเพื่อรองรับในทุกภารกิจ 

3. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับ
ปฏิบัติการ ผู้เกี่ยวข้อง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถาบันในก ากับของคณะยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลให้

องค์กรอ่อนแอ บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งด าเนินการทบทวนออกแบบปรับโครงสร้าง ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันนั้นๆ ให้สอดคล้อง 
เหมาะสม กับบริบทและศักยภาพของสถาบัน ทั้งนี้โดยค านึงถึงการสนับสนุนภาพรวมภารกิจของคณะให้เข้มแข็ง 

2. ควรจัดให้มีกิจกรรมการถอดความรู้และประสบการณ์ซี่งนับเป็น Tacit Knowledge จากผู้อาวุโสหรือผู้
เกษียณอายุราชการ โดยจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อาจอยู่ในรูปของขุมความรู้ 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงเสถียรภาพทางการเงินของคณะ โดยมีกลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์การเพิ่มรายได้
จากภารกิจหลักต่างๆ และก าหนดอัตราการเพ่ิมรายได้ที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังมีกลยุทธ์การลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพ่ิมผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
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2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจ านวนมากที่เสริมสร้างศักยภาพในการหารายได้ของคณะ จากภารกิจหลัก 
คณะจึงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. องค์กรนวัตกรรมนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยแท้ เป็นเอกลักษณ์ที่

โดดเด่น ผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สังคม 
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดในงานประจ าและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. การน าแนวคิดการบริหารคุณภาพด้านต่างๆ เข้ามาบูรณาการ สอดแทรกเสริมการด าเนินการประกัน

คุณภาพ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
ข้อสังเกต 

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยไม่มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของภาควิชา เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิธีปฏิบัติของคณะที่ได้ปฏิบัติมา
เป็นเวลานาน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนในเชิงพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึน ควรให้มีกระบวนการ ขั้นตอนการทดลอง เพ่ือวิเคราะห์จุดดี จุดด้อย และปัญหาที่เกิด
ตามมา แล้วจึงมาทบทวนให้เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามควรได้มีการน าหารือกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่ามีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 5.4 
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ตารางท่ี 5.4  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

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

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - - - - - 5.00 3.61 4.00 3.61 5.00 5.00 3.61 4.00 4.00 3.61 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.71 4.69 5.00 4.59 4.56 5.00 - 4.52 - 4.36 4.76 4.75 4.58 4.67 4.65 4.44 

มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภบิาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 - - 3.60 - 3.60 4.86 4.86 3.60 4.86 4.86 3.60 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพนัธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

5.00 5.00 4.60 4.56 5.00 4.40 4.33 5.00 - 4.67 - 4.65 4.71 4.69 4.72 4.57 4.54 4.70 

มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 

5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33 

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

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า 
ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   



        
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
 
 

 

 
 

บทท่ี 5 หน้า 20 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดา้นการบรหิารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี                

4 ด้าน คือ ด้านนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนน
เฉลี่ย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.5 

ตารางท่ี 5.5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

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

1. ด้านนิสติและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย - - 4.71 4.67 - 4.43 4.33   5.00 4.08 4.00 4.08 4.75 4.71 4.08 4.38 4.29 4.08 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.67 4.67 5.00 4.67 4.67 5.00 - 4.31 - 4.03 4.70 4.70 4.45 4.70 4.70 4.23 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00   - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00   - 4.84 - 4.85 5.00 5.00 4.84 5.00 5.00 4.85 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.61 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33 

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

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะวิชา ม ี2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ

พร้อมในการจัดการศกึษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉล่ีย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ดมีาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5.6 
ตารางที่ 5.6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5)  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

5.00 5.00 4.80 4.80 - 4.70 4.70 - - 4.15 - 4.13 4.85 4.85 4.15 4.77 4.77 4.13 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 
   2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.67 4.67 - 4.33 4.33 - - 4.36 - 4.38 4.80 4.80 4.36 4.60 4.60 4.38 
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.83 4.83 - 4.83 4.83 - - 4.08 - 4.04 4.83 4.83 4.08 4.83 4.83 4.04 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.67 4.63 5.00 4.56 4.50 5.00 5.00 4.45 4.00 4.35 4.73 4.70 4.50 4.55 4.50 4.40 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 - 4.75 3.50 - 5.00 3.61 4.00 3.61 5.00 5.00 3.61 4.60 4.50 3.61 
   2) ด้านการวิจัย 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 
   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 5.00   5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 
   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - 5.00   4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.50 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 5.00 4.74 4.72 5.00 4.63 4.37 5.00 5.00 4.36 4.00 4.28 4.79 4.78 4.40 4.67 4.65 4.33 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ 4.77 มีคะแนนเฉล่ียดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ                 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.83   

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับดมีาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.55 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
(Common Dataset) 

 

 

 

 

 



1

2551 2552 2553 2553

องค์ประกอบท่ี 1

1 1.1  กระบวนการพฒันาแผน ขอ้ N/A 8 8

2 1.1 ขอ้ 3-5  จ านวนตวับง่ช้ีของแผนปฏิบตังิานประจ าปงีบประมาณ
ท้ังหมด

3     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นการผลติบณัฑิต

4     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นการวจัิย

5     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นการบริการทางวชิาการแก่สงัคม

6     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม

7     - ตวับง่ช้ีดา้นอ่ืนๆ

8  จ านวนตวับง่ช้ีของแผนปฏิบตังิานประจ าปี ท่ีบรรลุ
เปา้หมาย

9     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นการผลติบณัฑิต

10     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นการวจัิย

11     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นการบริการทางวชิาการแก่สงัคม

12     - ตวับง่ช้ีตามพันธกิจดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม

13     - ตวับง่ช้ีดา้นอ่ืนๆ

14 1.1 ขอ้ 8  จ านวนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า

คณะท้ังหมด
ขอ้

15  จ านวนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า

คณะท่ีน าไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิการประจ าปี
ขอ้

16 สมศ. 16.2  ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมินบณัฑิตทีมี่

คณุลกัษณะตามอัตลกัษณ์

ค่าคะแนน ปกีารศึกษา 3.86 3.86

17  จ านวนบณัฑิตทีไ่ดรั้บการประเมินทัง้หมด คน 120 120
18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น

เปน็เอกลกัษณข์องสถาบนั

ขอ้ ปกีารศึกษา ไม่ประเมินระดับ

คณะฯ

ไม่ประเมินระดับ

คณะฯ

ตารางกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ส าหรับคณะวิชา ประจ าปกีารศึกษา 2553

คณะ

ตวับง่ช้ี

ผลการด าเนินงาน กรรมการ

ตวับง่ช้ี

รอบปขีอง
การเก็บ
ข้อมูล

ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI

ช่อง หน่วยรายการ

ปงีบประมาณ

8/22/2011



2

2551 2552 2553 2553
คณะ

ผลการด าเนินงาน กรรมการรอบปขีอง
การเก็บ
ข้อมูล

ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI

ช่อง หน่วยรายการ

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 6 6

20 2.1  จ านวนหลักสูตรท่ีเปดิสอนท้ังหมด หลักสูตร ปกีารศึกษา 51 51 51

21     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 19 19 19
22     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0
23     -  ระดบัปริญญาโทท่ีเปดิสอนท้ังหมด หลักสูตร 22 22 22

24         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 10 12 12

25         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

26         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 9 9

27         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 11 0 0

28         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 1 10 10
29     - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 10 10 10
30  จ านวนหลกัสตูร (ท่ีไม่ใช่วิชาชีพ) ท่ีเปดิสอนท้ังหมด หลักสูตร ปกีารศึกษา 0 0 0

31     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 0 0 0
32     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0
33      -  ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้หมด หลักสูตร 0 0 0

34         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

35         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

36         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

37         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 0 0 0
38         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 0 0 0
39     - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 0 0 0
40  จ านวนหลกัสตูร (วิชาชีพ) ท่ีเปดิสอนท้ังหมด หลักสูตร ปกีารศึกษา 41 51 51

41     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 19 19 19

42     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0
43     -  ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้หมด หลักสูตร 22 22 22

44         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 0 12 12

45         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

46         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

47         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 0 9 9

48         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 0 0 0

49         - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 0 10 10

50  จ านวนหลักสูตร (ท่ีไม่ใช่วิชาชีพ) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548

หลักสูตร ปกีารศึกษา 0 0 0

51     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 0 0 0

องค์ประกอบท่ี 2

2.1 ขอ้ 3-8

2.1 ขอ้ 3-6

8/22/2011
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2551 2552 2553 2553
คณะ

ผลการด าเนินงาน กรรมการรอบปขีอง
การเก็บ
ข้อมูล

ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI

ช่อง หน่วยรายการ

52     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0

53     -  ระดบัปริญญาโทท่ีเปดิสอนท้ังหมด หลักสูตร 0 0 0

54         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

55         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

56         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

57         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 0 0 0

58         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 0 0 0

59     - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 0 0 0

60  จ านวนหลกัสตูรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 

2548 และเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีทีเ่ปน็หลกัสตูรสาขา

วชิาชีพ)

หลักสูตร ปกีารศึกษา 51 51 51

61     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 19 19 19

62     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0

63     -  ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้หมด หลักสูตร 22 22 22

64         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 12 12 12

65         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

66         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

67         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 9 9 9

68         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 0 0 0

69     - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 10 10 10

70  จ านวนหลกัสตูร (ท่ีไม่ใช่วิชาชีพ) ท่ีเปน็ไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ .ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2552

หลักสูตร ปกีารศึกษา 0 0 0

71     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 0 0 0

72     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0

73     -  ระดบัปริญญาโทท่ีเปดิสอนท้ังหมด หลักสูตร 0 0 0

74         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

75         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

76         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

77         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 0 0 0

78         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 0 0 0

79     - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 0 0 0

80  จ านวนหลกัสตูรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 

2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.

 2552 และเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีทีเ่ปน็หลกัสตูร

สาขาวชิาชีพ)

หลักสูตร ปกีารศึกษา 51 51 51
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81     - ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตร 19 19 19

82     - ระดบั ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0

83     -  ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ังหมด หลักสูตร 22 22 22

84         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และแผน ข)

หลักสูตร 12 12 12

85         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก)

หลักสูตร 0 0 0

86         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนทัง้แผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข)

หลักสูตร 0 0 0

87         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร 9 9 9
88         - ระดบัปริญญาโททีเ่ปดิสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร 0 0 0
89     - ระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 10 10 10

90  จ านวนหลกัสตูรทีผ่า่นเกณฑ์ครบทกุตวับง่ช้ี หลักสูตร ปกีารศึกษา 51 51

91  จ านวนหลกัสตูรทีผ่า่นเกณฑ์อย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของ

ตวับง่ช้ีทีก่ าหนดในแตล่ะปี

หลักสูตร 51 51

92 2.6 ขอ้ 4  จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดบัการศกึษาท่ี
มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร

หลักสูตร ปกีารศึกษา 51 51 51

93     - ระดบัปริญญาตรี 19 19 19
94     - ระดบั ป.บณัฑิต 0 0 0
95     - ระดบัปริญญาโท 22 22 22
96     - ระดบัปริญญาเอก 10 10 10
97 2.1 ขอ้ 8  จ านวนนสิติปจัจบุนัท้ังหมดทุกระดบัการศกึษา 

(รวมนิสิตตา่งประเทศ)

คน ปกีารศึกษา 7,161.5 7,362 7,113 7,113

98      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) 2,843 2,906 2,964 2,964

99      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 2,443 2,528 1,881 1,881

100      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) 0 0 0 0

101      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) 0 0 0 0

102      - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) 645.5 720 872 872

103          - ระดบัปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ) 0 0 872 872

104          - ระดบัปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ) 0 0 0 0

105      - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 1,042 1,022 1,180 1,180

106          - ระดบัปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ) 0 0 306 306

107          - ระดบัปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) 0 0 874 874

108      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) 142 148 185 185

109      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 46 38 31 31

110  จ านวนนสิติตา่งประเทศปจัจบุนัท้ังหมดทุกระดบั
การศกึษา

คน ปกีารศึกษา 0 0 0 0

111      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) N/A N/A N/A N/A

112      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A N/A

113      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) N/A N/A N/A N/A

114      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A N/A

115      - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) N/A N/A N/A N/A

2.1 ขอ้ 4-5
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116          - ระดบัปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ) N/A N/A N/A N/A

117          - ระดบัปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ) N/A N/A N/A N/A

118      - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A N/A

119          - ระดบัปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A N/A

120          - ระดบัปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A N/A

121      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) N/A N/A N/A N/A

122      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A N/A

8/22/2011
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123  จ านวนนสิติเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก

หลักสูตร

FTES ปกีารศึกษา 5,928.47 5,998.36 6,153.99 6,153.99

124      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) 2,009.27 2,092.43 2,374.33 2,374.33

125      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 1,696.19 1,688.33 2,056.72 2,056.72

126      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) 0.00 0.00 0 0

127      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) 0.00 0.00 0 0

128      - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) 858.28 913.84 898.75 898.75

129      - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 1,364.73 1,303.78 824.19 824.19

130      - ระดบัปริญญาโท แผน ก (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 0 0 0 0
131      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) 0 0 0 0

132      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 0 0 0 0

133  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน ปกีารศึกษา 1,040 1,057 947 947

134  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจ
เร่ืองการมีงานท า

1,010 1,014 902 902

135  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท า 632 561 605 605

136  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 21 150 13 13

137  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าประจ า
ก่อนเข้าศกึษา

9 14 26 26

138  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีศกึษาต่อระดับ
ผูส้ าเร็จการศกึษา

200 197 117 117

139  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)

507 512 426 426

140     - ระดบัปริญญาโททีจ่บโดยแผน ก (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 0 0 0 0

141     - ระดบัปริญญาโททีจ่บโดยแผน ข (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 0 0 0 0

142  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด คน 15 13 10 10

143  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย)

บาท ปกีารศึกษา N/A 17,022.07 18,448.25 18,448.25

144 สมศ. 2  จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหล่งชาติ 
(แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน ปกีารศึกษา N/A N/A 120 120

145     -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพทีจ่บการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีขอ้มูล)
คะแนน N/A N/A N/A N/A

146     -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมี่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
คะแนน N/A N/A 3.87 3.87

147  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่งชาติ 
(แบง่เปน็ 2 กรณี)

คน N/A N/A N/A N/A

148     -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพทีจ่บการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีขอ้มูล)
คะแนน n/a N/A N/A N/A

149     -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมี่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
คะแนน N/A N/A N/A N/A

สมศ. 1 

2.1 ขอ้ ค 

และ 2.5 

ขอ้ 1
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150  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่งชาติ 
(แบง่เปน็ 2 กรณี)

คน N/A N/A N/A N/A

151     -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพทีจ่บการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีขอ้มูล)
คะแนน N/A N/A N/A N/A

152     -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมี่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
คะแนน N/A N/A N/A N/A

153 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศกึษาต่อ (รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ)
คน ปกีารศึกษา 287 283 293 291.5

154  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 27 21 24 24

155  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 15 11 11 10

156  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 91 82 79 78.5

157  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 181 190 203 203

158  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีมี่คณุวฒิุปริญญาเอกปกีารศกึษาที่

ผา่นมา (กรณีทีเ่ลอืกใช้เกณฑ์ประเมินเปน็คา่การเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ)
ร้อยละ ปกีารศึกษา 63.07 67.14 69.28 69.63

159  จ านวนอาจารย์ประจ า ท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ คน ปกีารศึกษา 116 101 114.5 112.5

160     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 14 10 10 9

161     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 37 30 32.5 31.5

162     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 65 61 72 72

163  จ านวนอาจารย์ประจ า ท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คน ปกีารศึกษา 79 90 90.5 90.5

164     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 1 1 1 1

165     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 22 22 19 19

166     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 56 67 70.5 70.5

167  จ านวนอาจารย์ประจ า ท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์

คน ปกีารศึกษา 89 89 85.5 85.5

168     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 0 0 0 0

169     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 31 29 27 27

170     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 58 60 58.5 58.5

171  จ านวนอาจารย์ประจ า ท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์

คน ปกีารศึกษา 3 3 2.5 3

172     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 0 0 0 0

173     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 0 1 0.5 1

174     -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 2 2 2

2.3 และ สมศ. 14
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175  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ . รศ.
 และ ศ. ปกีารศกึษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ข้ึนของร้อยละฯ )

ร้อยละ ปกีารศึกษา 59.58 64.31 60.92 61.41

176  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง รศ . และ
 ศ. ปกีารศกึษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ข้ึนของร้อยละฯ )

ร้อยละ ปกีารศึกษา 32.06 32.51 30.03 30.36

177  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวตา่งประเทศท้ังหมด คน ปกีารศึกษา 0 0 5 5

178  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ ท่ีลาศกึษาต่อ 0 0 0 0

179  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

0 0 1 1

180  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า

1 0 1 1

181  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า
0 1 3 3

182  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ ท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 0 5 5

183  จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างประเทศ ท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์

0 0 0 0

184  จ านวนอาจารย์ประจ าต่างประเทศ ท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 0 0 0

185  จ านวนอาจารย์ประจ าต่างประเทศ ท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 0 0

186 สมศ. 14  ผลรวมค่าน้ าหนักระดบัคุณภาพอาจารย์ คะแนน ปกีารศึกษา 1,449 1,487 1,533 1,533

187 สมศ. 3  จ านวนรวมของบทความวิจยัจากวิทยานิพนธห์รือ
การค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ท่ีตพีมิพเ์ผยแพร่ 

(ปริญญาโท)

ช้ินงาน ปกีารศึกษา 213 130 194 194

188      - การประชุมวชิาการระดบัชาติ 0.125 0 0 150 150

189      - การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 0.25 0 0 35 35

190      - วารสารวชิาการระดบัชาต ิอยู่ในฐานข้อมูล TCI 0.25 0 0 3 3

191      - วารสารวชิาการระดบัชาตทิี ่สกอ . รับรอง 0.5 0 0 0 0

192      - วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลสากล

อ่ืนๆ ทีย่อมรับในศาสตร์นัน้ นอกเหนอืจากฐานขอ้มูล ISI

0.75 0 0 1 1

193      - วารสารวชิาการระดับนานาชาติทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 1 0 0 5 5

194 สมศ. 3  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธท่ี์

เผยแพร่ (ปริญญาโท)
ช้ินงาน ปกีารศึกษา 0 0 0 0

195      - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับสถาบันหรือจังหวัด
0 0 0 0

196      - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับชาติ
0 0 0 0

197      - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0 0 0 0

198      - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับภูมิภาคอาเซียน
0 0 0 0

199      - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับนานาชาติ (ทัง้ในและนอกประเทศ)
0 0 0 0
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200 สมศ. 4  จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปริญญาเอก)

ช้ินงาน ปกีารศึกษา 47 26 8 8

201     - การประชุมวชิาการระดบัชาติ 0 0 0 0

202     - การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 0 0 0 0

203     - วารสารวชิาการระดบัชาติ 0 0 1 1

204     - วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล

สากล

0 0 1 1

205      - วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลสากล

อ่ืนๆ ทีย่อมรับในศาสตร์นัน้ นอกเหนอืจากฐานขอ้มูล ISI

0 0 2 2

206      - วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 0 0 4 4

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 7 7

208  จ านวนบคุลากรประจ าสายสนบัสนนุทัง้หมด คน 235 263 263
209  จ านวนบคุลากรประจ าสายสนบัสนนุทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ความรู้และทกัษะวชิาชีพ

211 234 234

210       -  ในประเทศ 117 61 61

211       -  ตา่งประเทศ 94 17 17

212  งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ทัง้ในและตา่งประเทศ บาท 8,039,032.50 1,307,130.81 1,307,130.81

213 2.5  หอ้งสมุด อุปกรณก์ารศกึษา และสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้

ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 7 7

214        - จ านวนคอมพิวเตอร์ทีจั่ดบริการใหน้สิติ เคร่ือง N/A 763 763

215        - จ านวน Notebook และ Mobile Device ตา่งๆ ของนสิติทีมี่การ

ลงทะเบยีนการใช้ Wi-Fi กับสถาบนั
เคร่ือง N/A N/A N/A

216 2.5 ขอ้ 6  ผลการประเมินคณุภาพการใหบ้ริการหอ้งสมุดและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ

 ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรมการใช้งานแก่

นสิติทกุปกีารศกึษา

ปกีารศึกษา ข้อ 5 3.83 3.76 3.76

217  ผลการประเมินคณุภาพการใหบ้ริการดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมตอ่

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานสิติ อาท ิหอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา และจุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เนต็ใน

ระบบไร้สาย

ข้อ 

6,6.1,7,7.1,8 

และ 8.1

3.58 3.50 3.50

218  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิง่อ านวยความสะดวก

ทีจ่ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การ

จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

ข้อ 11 3.60 3.56 3.56

219  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสาธารณปูโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้มี

ระบบและอุปกรณป์้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย

เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

ดา้นกายภาพ 3.47 3.45 3.45

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 7 6

2.5 ขอ้ 1

คะแนน (เทยีบจากคะแนนเต็ม 5)
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221 2.6 ขอ้ 2  จ านวนหลกัสตูรทีมี่รายละเอียดของรายวชิาและประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปดิสอนในแตล่ะภาคการศกึษาทกุรายวชิา
หลักสูตร 51 51 51

222 2.6 ข้อ 3  จ านวนหลกัสตูรทีมี่รายวชิาสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรียนหรือ

จากการท าวจัิย

51 51 51

223 2.6 ข้อ 4  จ านวนหลกัสตูรทีมี่การใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพ

จากหนว่ยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอน

51 51 51

224 2.6 ข้อ 5  จ านวนผลงานวจัิย และหรือนวตักรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย์
ช้ินงาน ปกีารศึกษา N/A N/A N/A

225  จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีจั่ดใหมี้การแลกเปลีย่นและเผยแพร่

ผลงานวจัิยดา้นการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา
N/A N/A N/A

226 2.6 ขอ้ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในเร่ืองคณุภาพ

การสอน และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้  (เทยีบจากคา่ 5 

ระดบั) เฉลีย่ทกุรายวชิาในแตล่ะหลกัสตูรแยกตามระดบั

ปริญญา

ปกีารศึกษา 4.35 4.41 4.41

227      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) N/A N/A N/A

228      - ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A

229      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) N/A N/A N/A

230      - ระดบั ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A

231      - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) N/A N/A N/A

232      - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A

233      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ) N/A N/A N/A

234      - ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) N/A N/A N/A

235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม

คณุลกัษณะของบณัฑิต

ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 6 6

236 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ด

ให้กับนิสิต
ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 5 4

237 2.8 ข้อ 3  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาพฤตกิรรมดา้น

คณุธรรมจริยธรรม
โครงการ N/A N/A N/A

238 2.8 ข้อ 4  จ านวนตวับง่ช้ีดา้นการพัฒนาพฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจริยธรรม ตวับง่ช้ี N/A N/A N/A

239  จ านวนตวับง่ช้ีดา้นการพัฒนาพฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจริยธรรมที่

บรรลเุปา้หมาย
N/A N/A N/A

240  จ านวนนสิติทีไ่ดรั้บการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรตคิณุดา้น

คณุธรรมจริยธรรม โดยหนว่ยงานหรือองคก์รระดบัชาติ
คน N/A N/A N/A

241  จ านวนกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับนสิติทีไ่ดรั้บการยกย่องชมเชย ประกาศ

เกียรตคิณุดา้นคณุธรรม จริยธรรม โดยหนว่ยงานหรือองคก์รระดบัชาติ
กิจกรรม N/A N/A N/A

242 3.1  ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูล

ขา่วสาร

ขอ้ N/A 7 6

243  จ านวนกิจกรรมการใหค้ าปรึกษาและการจัดบริการ กิจกรรม ปกีารศึกษา 0 0 0

244     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการใหค้ าปรึกษาทางวชิาการและแนะ

แนวทางการใช้ชีวติแก่นสิติ
N/A N/A N/A

องค์ประกอบท่ี 3

3.1 ข้อ 1 - 5

2.8 ขอ้ 5

คะแนน (เทยีบจากคะแนนเต็ม 5)
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245     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่นสิติ N/A N/A N/A

246     - จ านวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพ

แก่นสิติ
N/A N/A N/A

247     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ศษิย์

เก่า
N/A N/A N/A

248     - จ านวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใหศ้ษิย์เก่า N/A N/A N/A

249  ผลการประเมินคณุภาพการใหบ้ริการ ปกีารศึกษา 3.59 3.55 3.55

250       -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
3.83 3.81 3.81

251       -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

นิสิต
3.63 3.54 3.54

252       -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณท์าง

วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
3.57 3.50 3.50

253       -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ศิษย์เก่า
3.60 3.54 3.54

254       -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า
N/A N/A N/A

255 3.2  ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนสิติ ขอ้ N/A 6 6

256 3.2 ขอ้ 3  จ านวนกิจกรรมนสิติทีมี่การน าความรู้ดา้นการประกันคณุภาพไปใช้

 แยกตามประเภทกิจกรรม
กิจกรรม ปกีารศึกษา 157 0 0

257     - จ านวนกิจกรรมวชิาการทีส่ง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ 77

258     - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 16

259     - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรักษาสิง่แวดลอ้ม 13

260     - จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 22

261     -  จ านวนกิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 29

262  ผลการประเมินคณุภาพการใหบ้ริการนสิติ   ปกีารศึกษา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

263       -  ผลการประเมินกิจกรรมวชิาการทีส่ง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตที่

พึงประสงค์

264       -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

265       -  ผลการประเมินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

266       -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม

267       -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

268 3.3  ระบบการใหค้ าปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี ขอ้ N/A 5 5

269 4.1  จ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุทีเ่ปน็นกัวจัิยทัง้หมด คน ปกีารศึกษา 5 5 5 5

270  จ านวนนกัวจัิยทีล่าศกึษาตอ่ 0 0 0 0

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยและงานสร้างสรรค์ ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 7 7

272 4.1 ขอ้ 3  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจัิยประจ าท่ีได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คน ปกีารศึกษา N/A 34 34

273  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจัิยประจ าท่ีได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย

N/A 34 34

274  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บาท 247,786,249 544,341,347 383,486,288 383,486,288ปงีบประมาณ4.1 ข้อ 4 และ 4.3

องค์ประกอบท่ี 4

3.1 ขอ้ 6

คะแนน 

(เทยีบจาก

คะแนนเต็ม 5)

คะแนน (เทยีบจากคะแนนเต็ม 5)
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275      - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย 25,535,800 24,926,000 23,373,333 23,373,333

276        * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว 2,020,000 1,390,000 1,690,000 1,690,000

277        * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23,515,800 23,536,000 21,683,333 21,863,333

278      - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 222,250,449 519,415,347 360,112,955 360,112,955

279  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนวิจัยท้ังภายในและ/หรือ

ภายนอก (ไม่นบัซ้ า)
คน ปกีารศึกษา 136 126 129 129

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ ขอ้ ปกีารศึกษา ......... N/A 6 6

281 4.2  จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด ช่ือเร่ือง 416 379 265 265

282 4.2 ขอ้ 1  จ านวนของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรคท์ีมี่การเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ช่ือเร่ือง N/A N/A 254 254

283 4.2 ขอ้ 4  จ านวนของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

ช่ือเร่ือง N/A N/A 0 0

284 4.2 ขอ้ 6  จ านวนผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ช่ือเร่ือง 1 6 0 2

285  จ านวนผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีอยู่ระหว่างขอยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

1 3 11 3

286  จ านวนผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีจดทะเบียนพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์

0 0 0 0

287 สมศ. 5  จ านวนรวมของบทความวิจยัท่ีตพีมิพ์ ช้ินงาน 192 225 220 220

288      - จ านวนผลงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

87 76 97 97

289      - จ านวนผลงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

28 47 50 50

290      - จ านวนผลงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติ
ในฐานข้อมูล TCI

6 13 11 11

291      - จ านวนผลงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติท่ี
 สกอ. รับรอง

7 0 0 0

292      - จ านวนผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 
สกอ. รับรอง (ไม่รวม ISI)

15 26 17 17

293      - จ านวนผลงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI

49 63 45 45

294 สมศ. 5  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ช้ินงาน 0 0 28 28

295       - จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในการจัดนทิรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด

N/A N/A 20 20

296       - จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในการจัดนทิรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ
N/A N/A 8 8

297       - จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในการจัดนทิรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

N/A N/A 0 0

298       - จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในการจัดนทิรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับภูมิภาค
อาเซยีน

N/A N/A 0 0

ปงีบประมาณ4.1 ข้อ 4 และ 4.3

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน
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299       - จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในการจัดนทิรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ 
(ท้ังในและนอกประเทศ)

N/A N/A 0 0

300 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน ช้ินงาน 184 278 146 146

301       -  จ านวนผลงานวจัิยทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ 158 251 142 142

302       -  จ านวนผลงานวจัิยทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงสาธารณะ 14 4 1 1

303       - จ านวนผลงานวจัิยทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ

5 14 2 2

304       - จ านวนผลงานวจัิยทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงพาณิชย์ 7 9 1 1

305 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน

ช้ินงาน 0 0 0 0

306       -  จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ N/A N/A N/A N/A

307       -  จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงสาธารณะ N/A N/A N/A N/A

308       - จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชิงนโยบาย 
หรือระดับประเทศ

N/A N/A N/A N/A

309       - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ N/A N/A N/A N/A

310 สมศ. 7  จ านวนรวมของผลงานวิชาการ ช้ินงาน 0 0 73 73

311       - บทความวชิาการ (ไม่ใช่บทความวจัิย) ทีไ่ดรั้บการตพิีมพ์ใน
วารสารระดับชาติ

N/A N/A 31 31

312       - บทความวชิาการ (ไม่ใช่บทความวจัิย) ทีไ่ดรั้บการตพิีมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ
N/A N/A 0 0

313       - ต าราหรือหนงัสอืทีมี่การตรวจอ่านโดยผูท้รงคณุวฒิุ N/A N/A 9 9

314       - ต าราหรือหนังสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือทีมี่

คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ

N/A N/A 33 33

315  จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บอ้างอิงใน refereed journal หรือใน

ฐานข้อมูล
ช่ือเร่ือง

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน

127 218 147 147

316  จ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ข้าร่วมประชุมวชิาการ น าเสนอผลงาน

วชิาการ
คน ปกีารศึกษา 140 99 106 106

317       - ในประเทศ 86 99 58 58
318       - ตา่งประเทศ 140 82 66 66

319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 4 4

320 5.1  จ านวนโครงการบริการวชิาการทัง้หมด โครงการ 162 127 133 133

321 5.1 ข้อ 2       -  จ านวนโครงการบริการทางวชิาการท่ีใช้กับการเรียนการสอน 32 29 114 114

322 5.1 ข้อ 3       -  จ านวนโครงการบริการทางวชิาการท่ีใช้กับการวิจัย 12 14 69 69

องค์ประกอบท่ี 5

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน

ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ/ปปีฏิทิน
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323 5.1 ขอ้ 4       -  จ านวนโครงการบริการทางวชิาการท่ีใช้กับการเรียนการสอน
และการวิจัย

11 9 60 60

324       -  จ านวนโครงการทางวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุง
รายวิชา

N/A N/A 8 8

325       -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลสู่การเปดิ
รายวิชาใหม่

N/A N/A 7 7

326       - จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลท่ีใช้กับการ
ต่อยอดสู่หนังสือหรือต ารา

N/A N/A 12 12

327 5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคม ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 4 4

328 5.2 ข้อ 1  โครงการบริการวชิาการทีมี่การส ารวจความพึงพอใจ โครงการ ปกีารศึกษา 22 10 10

329 5.2 ขอ้ 2  โครงการบริการวชิาการทีมี่ความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการ
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือหนว่ยงานวชิาชีพ

โครงการ ปกีารศึกษา 127 N/A N/A

330  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
คะแนน (เทียบจากคะแนนเตม็ 5)

ปกีารศึกษา 4.34 N/A N/A

331  จ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ปน็ทีป่รึกษา เปน็กรรมการวทิยานพินธ์

ภายนอกมหาวทิยาลยั เปน็กรรมการวชิาการ วชิาชีพในระดบัชาตหิรือ

ระดบันานาชาติ

คน ปกีารศึกษา 135 N/A N/A

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองคก์ร

ภายนอก
ขอ้ ปกีารศึกษา 5 5

333 สมศ. 18.1  ผลการช้ีน า ปอ้งกัน หรือแก้ปญัหาของสงัคมในประเดน็ที ่1 ขอ้ ปกีารศึกษา ประเมินระดับ

มหาวทิยาลยั

ประเมินระดับ

มหาวทิยาลยั

334 สมศ. 18.2  ผลการช้ีน า ปอ้งกัน หรือแก้ปญัหาของสงัคมในประเดน็ที ่2 ขอ้ ปกีารศึกษา ประเมินระดับ

มหาวทิยาลยั

ประเมินระดับ

มหาวทิยาลยั

335 6.1  ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 4 4

336 6.1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่ง่เสริมสนบัสนนุดา้น

ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการ ปกีารศึกษา 63 53 20 20

337 6.1 ขอ้ 2  จ านวนโครงการทีมี่การบรูณาการดา้นท านบุ ารุงศลิปะ

และวฒันธรรม

โครงการ ปกีารศึกษา

338       -  บรูณาการร่วมกับการเรียนการสอน

339       -  บรูณาการร่วมกับกิจกรรมนสิติ

340       -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

341 6.1 ข้อ 6  จ านวนผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรคด์า้นศลิปะและ

วฒันธรรมทีมี่การเผยแพร่

ช้ินงาน ปกีารศึกษา

342       -  ระดบัชาติ

343       -  ระดบัภูมิภาค

344       -  ระดบันานาชาติ

345 6.1 ขอ้ 6  จ านวนผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรคด์า้นศลิปะและ

วฒันธรรมทีไ่ดรั้บรางวลัหรือไดรั้บการอ้างอิงเปน็ทีย่อมรับ

ช้ินงาน ปกีารศึกษา

346       -  ระดบัชาติ N/A N/A 2 0

347       -  ระดบัภูมิภาค N/A N/A 0 0

348       -  ระดบันานาชาติ N/A N/A 0 0

องค์ประกอบท่ี 6
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349 สมศ. 10  การสง่เสริมและสนบัสนนุดา้นศลิปะและวฒันธรรม ขอ้ ปกีารศึกษา 5 4

350 สมศ. 11  การพัฒนาสนุทรียภาพในมิตทิางศลิปะและวฒันธรรม ขอ้ ปกีารศึกษา 5 5

351 7.1  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหาร

ทกุระดบัของคณะ

ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 7 7

352       -  จ านวนคร้ังของการจัดประชุมบคุลากรทัง้คณะ คร้ัง 2 2 2

353 7.2  การพัฒนาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 5 5

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 5 5

355 7.4  ระบบบริหารความเสีย่ง ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 5 5

356 7.4 ขอ้ 2       -  จ านวนความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่) ทีว่เิคราะหแ์ละระบไุว้
เร่ือง N/A 6 6

357       -  จ านวนความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ ที่

วเิคราะหแ์ละระบไุว้
N/A 0 0

358       -  จ านวนความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ทีว่เิคราะหแ์ละระบไุว้
N/A 1 1

359       -  จ านวนความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน ทีว่เิคราะหแ์ละระบไุว้ N/A 6 6

360       -  จ านวนความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก ทีว่เิคราะหแ์ละระบไุว้ N/A 1 1

361       -  จ านวนความเสีย่งด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ ทีว่เิคราะห์

และระบไุว้
N/A 1 1

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลีย่การประเมินผลผูบ้ริหารโดย

คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการประจ าคณะแตง่ตัง้

คะแนน (เทียบจากคะแนนเตม็ 5)

ปกีารศึกษา 3.60 3.60

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ้ ปงีบประมาณ 7 7 7

364  รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน บาท 360,532,314.00 480,794,849.94 480,794,849.94

365       -  เงินงบประมาณ 143,037,100.00 131,566,200.00 131,566,200.00

366       -  เงินรายได้ 217,495,214.00 349,228,649.94 349,228,649.94

367  รายรับจากการบริการวชิาการและวชิาชีพ 31,657,689.69 30,686,717.84 30,686,717.84

368  งบด าเนนิการทัง้หมด โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานที ่และทีด่นิ 96,615,978.00 9,544,727.50 9,544,727.50

369  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของหนว่ยงาน โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร 

สถานทีแ่ละทีด่นิ 

270,313,718.60 155,761,678.03 155,761,678.03

370  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของหนว่ยงาน รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานทีแ่ละ

ทีด่นิ ไม่รวมคา่เสือ่มราคา

160,926,329.90 345,953,586.08 345,953,586.08

371  เงินเหลอืจ่ายสทุธิ  56,568,884.37 2,375,063.86 2,375,063.86

372  สนิทรัพย์ถาวร  332,478,777.94 574,478,777.94 574,478,777.94

องค์ประกอบท่ี 7
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373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ขอ้ ปกีารศึกษา N/A 9 9

374 9.1 ข้อ 3  จ านวนตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณข์องหน่วยงาน ตวับง่ช้ี ปกีารศึกษา 1 1 1

375 9.1 ข้อ 5  จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนนิงานทีใ่ช้ผลจากการประกัน

คณุภาพภายใน เพ่ือใหผ้ลการด าเนนิงานตามตวับง่ช้ีของแผนกลยุทธ์

ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปกี่อนหนา้

โครงการ ปกีารศึกษา

376  จ านวนตวับง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของคณะ ตวับง่ช้ี

377  จ านวนตวับง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของคณะ ทีมี่ผลการด าเนนิงาน

พัฒนาขึ้นจากปกี่อนหนา้
ตวับง่ช้ี

378 9.1 ข้อ 9  จ านวนแนวปฏบิตัทิีด่หีรืองานวจัิยดา้นการประกันคณุภาพ

การศกึษาทีห่นว่ยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ใหห้นว่ยงานอ่ืนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์

ช่ือเร่ือง ปกีารศึกษา 1 1

379 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกันคณุภาพภายในโดยตน้สงักัด คะแนน ปกีารศึกษา 4.79 4.67

380  จ านวนนสิติทีเ่ขา้สอบภาษาตา่งประเทศทัง้หมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์)

381       -  ภาษาเกาหลใีต้

382       -  ภาษาเขมร

383       -  ภาษาจีนกลาง

384       -  ภาษาญีปุ่น่

385       -  ภาษาทมิฬ

386       -  ภาษาไทย

387       -  ภาษาพม่า

388       -  ภาษาฟิลปิโิน

389       -  ภาษามลายู

390       -  ภาษามาเลย์

391       -  ภาษาลาว

392       -  ภาษาเวยีดนาม

393       -  ภาษาอังกฤษ

394       -  ภาษาอินโดนเีซีย

395       -  ภาษาตามกฎหมายทีใ่ช้ในกลุม่ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ

396  จ านวนนสิติทีส่อบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศทีก่ าหนดทัง้หมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์)

คน ปกีารศึกษา

397       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาเกาหลใีตท้ีก่ าหนด

398       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาเขมรทีก่ าหนด

399       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาจีนกลางทีก่ าหนด

400       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาญีปุ่น่ทีก่ าหนด

401       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาทมิฬทีก่ าหนด

402       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาไทยทีก่ าหนด

403       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาพม่าทีก่ าหนด

ก.พ.ร. 4.1.3 คน ปกีารศึกษา
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404       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาฟิลปิโินทีก่ าหนด

405       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษามลายูทีก่ าหนด

406       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษามาเลย์ทีก่ าหนด

407       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาลาวทีก่ าหนด

408       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาเวยีดนามทีก่ าหนด

409       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษทีก่ าหนด

410       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาอินโดนเีซียทีก่ าหนด

411       -  สอบผา่นเกณฑ์ฯ ภาษาตามกฎหมายทีใ่ช้ในกลุม่

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ

8/22/2011
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5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการรางวลัคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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6. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
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7. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบัณฑติศึกษา 
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8. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
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9. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจยั 
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10. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรม 
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11. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
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12. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและวิเทศสัมพันธ ์
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13. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกายภาพ 
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14. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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16. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
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17. คําสั่งแต่งคณะกรรมการสโมสรนสิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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