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ค ำน ำ 
 

  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวนโยบายการบริหารงานที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
บริหารจัดการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการเป็นองค์กรนวัตกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ ที่ได้มุ่ง
หมายไว้ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 
2555 แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสร้างความภาคภูมิใจ อาทิ การพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคม การมีนิสิตที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดับชาติมากมาย การมีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของประเทศ การด าเนินกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ของคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงาน แม้จะเกิดปัญหาอุทกภัยก็มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและความตั้งใจในการท าหน้าที่ ส่งผลต่อตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพในหลายองค์ประกอบ ท าให้มีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์มีระดับคะแนนที่ดีเยี่ยม ดังเช่นระยะเวลาที่ผ่านมา   

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและบุคลากร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทีม่ีส่วนส าคัญทีท่ าให้การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะฯ จะขอน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปต่อ
ยอดพัฒนาปรับปรุงคณะฯ ในปีต่อไป  
 
 
 

 
       
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) 

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                      วันที่ 12 มิถุนายน  2555 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 15 16.1 16.2 17 18.1 และ 18.2 ซ่ึงด าเนนิการ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน
36 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.95 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.95 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวที่ 
12) และไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15 - 18 

4.75 ดีมาก 

ภำพรวม 36 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12, 
15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 

4.87 ดีมำก 

  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 33  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 

สกอ. 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 70.957 5.00 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 29.208 4.87 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
6 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ. 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 5 ข้อ 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7 ข้อ 5.00 
3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ 6 ข้อ 5.00 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
1,857,541.80 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ

ของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

สมศ. 

3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

119.75 5.00 

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

9.50 5.00 

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 152.25 5.00 
6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 101.00 5.00 
7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 47.75 5.00 
8 
 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

52 5.00 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.95 4.95 
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2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดงันี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 

สมศ. 

1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 4.29 4.29 
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 3.94 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 3.96 3.96 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 1,587 4.36 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม - ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ. -ไม่มี-   
สมศ. -ไม่มี-   

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม - ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ. -ไม่มี-   
สมศ. -ไม่มี-   

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม - ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ. -ไม่มี-   
สมศ. -ไม่มี-   
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จำกกำรวิเครำะห์ตนเองตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีจุดแข็ง 23 ข้อ และจุดอ่อน 21 ข้อ ซึ่งคณะฯ ได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 
1.  คณะฯ มีการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ที่บุคลากรมีส่วนร่วมทุกระดับ 1. การบูรณาการแผนระดับคณะฯ และระดับภาควิชาให้มีความสอดคล้องกัน

มากข้ึน 
2.  คณะฯ ผู้บริหารระดบัสูงเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนและให้การสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง 2. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 
3.  คณะฯ มีผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก 3. วางมาตรการรักษามาตรฐานผลการด าเนินงานและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
4.  คณะฯ มีหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลาย  มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิต 
4. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพเพือ่ยกระดับและมาตรฐานในการพัฒนา

หลักสูตร 
5.  คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอกจ านวนมาก  อีกทั้งยังสามารถหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทัง้

ภายใน และภายนอกได้เปน็จ านวนมาก จึงน าไปสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธท์ี่หลากหลาย และมี
ความพร้อมเร่ืองงบประมาณในการท าวิจัยของนสิิต 

5. รักษามาตรฐานของระบบและกลไกการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา
ผ่านระบบประกันคุณภาพ 

6.  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิตในหลากหลายด้านตลอดทั้งปี ทัง้ทักษะทางดา้น
วิชาการ วชิาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 

6. รักษามาตรฐานโดยผ่านกลไกการประกันคุณภาพ 

7.  คณะฯ มีการประสานงานท างานร่วมกันระหว่างนิสิตและคณะฯ เป็นอย่างด ี 7. 
8.  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพฒันานิสติอย่างต่อเนื่อง 8. 
9.  คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในดา้นการวิจัยเปน็ที่ยอมรับทัง้หน่วยงานภายใน และภายนอกส่งผลให้

สามารถได้รับทุนอดุหนนุการวิจยัทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะฯ เป็นจ านวนมาก 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เพิ่มมาก

ขึ้น 
10.  คณะฯ มีระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยที่เข้มแข็ง 10. รักษามาตรฐานโดยผ่านกลไกการประกันคุณภาพ 
11.  คณะฯ ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนบัสนุนการวิจัยในคณะฯ อย่างเต็มที่ 11. 
12.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 12. 
13.  คณะฯ มีทุนส ารองให้ยืมเพื่อสนับสนนุการด าเนินโครงการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม 13. ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการบริการวิชาการ

ขนาดใหญ่ 
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จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 
14.  คณะฯ มีอาจารยแ์ละบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมจ านวนมาก 14. สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับคณาจารย์ 
15.  คณะฯ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้นสิิตและบุคลากรคณะฯ อยู่เป็นประจ า 15. ท าให้งานท านุบ ารุงศิลปะและวมันธรรมเป็นงานทีส่ร้างค่านิยมและส่งเสริม

ความสามัคค ี
16.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 16. รักษามาตรฐานโดยผ่านกลไกการประกันคุณภาพ 
17.  คณะฯ อาจารย์ บุคลากร และนสิิตของคณะฯ มีความศรัทธาและร่วมแรงร่วมใจในการท านบุ ารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม  
17. ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ให้ส่งผลต่อ

ค่านิยมและความสามัคคีของหมู่คณะ 
18.  จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุมีเพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง

ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
18. เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

19.  คณะฯ สามารถหางบประมาณจากภายนอกเพื่อเสริมกับงบประมาณแผ่นดินเพื่อรองรับต่อการ
พัฒนา/เปลี่ยนแปลงของความตอ้งการจากสังคม 

19. ว่างแผนการด าเนนิการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพือ่ให้การใช้จ่าย
งบประมาณคุ้มค่ากับผลงานที่ท าไป 

20.  มีงบประมาณสะสมจากหลายรุน่ของคณะผู้บริหารที่มปีริมาณเพียงพอและมั่นคง 20. สร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
21.  มีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงนิงบประมาณแบบอนุรักษ์นิยม (รายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรบั) 21. บูรณาการแผนการด าเนนิงานและแผนการเงินให้เป็นหนึ่งเดียว 
22.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ ที่มั่นคง 22. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื่องพร้อมกับพัฒนาบุคลากรด้าน

คุณภาพ 
23.  มีการจัดตั้งผู้บริหารและหน่วยงานรองรับระบบประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 23. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
1.  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติยังขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่ดีพอ 

 
1. คณะฯ ควรบูรณาการการบริหารงานระหว่างคณะฯ ภาควชิา และหน่วยงาน

ในสังกัดให้มประสิทธผิลยิง่ขึ้น 
2.  การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่ระดับภาควชิา และหน่วยงานในสังกัดคณะฯ ยงัขาด

ประสิทธิภาพ 
2. คณะฯ ควรพัฒนาระบบและกลไกในการถ่ายทอดแผนไปสู่ทุกหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.  เพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาระดับปริญญาโท เฉพาะ แผน ก. และปริญญาเอก ซึ่งยังมี

จ านวนน้อยกว่าแผนที่ตัง้ไว้ 
 

3. คณะฯ ควรเพิ่มแรงจูงใจให้มีนิสิตมาเรียนปริญญาโท แผน ก. และปริญญา
เอก ให้มากข้ึน โดยการให้ทุนการศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโท  (ใน
ระดับปริญญาเอกมีการให้ทุนการศึกษาอยู่แล้ว) 
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จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
4.  พิจารณาหาสถานที่และอุปกรณท์ี่ใช้ในการท าวิจัยของบางภาควชิาไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของนิสิต ท าให้การผลติผลงานวจิัยส าหรับประกอบการท าวทิยานิพนธ์ และการจบของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีความลา่ชา้ 

 

4. คณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในการท าวิจัยให้
ภาควิชาตา่งๆ พร้อมจัดสรา้ง อาคารเรียนและห้องปฏบิัติการวจิัย  เพื่อให้มี
พื้นที่ส าหรับการเรียนการสอน วิจัย และกิจกรรมนิสิตเพิ่มข้ึน  และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้งพื้นที่ห้องปฏิบัติการ วัสดุ และครุภัณฑ์วิจัยระหว่าง
ภาควิชาให้มากข้ึน   

5.  ส่งเสริมใหน้ิสิตระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้
เพิ่มข้ึน 

 

5. คณะฯ ควรมีการจัดหลักสูตรหรือการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การเขียนวิทยานพินธ์แก่นสิิตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมให้นิสติผ่านการสอบ
ภาษาอังกฤษและเขียนวทิยานพินธ์ตลอดจนงานวิจัยเปน็ภาษาอังกฤษอย่างมี
คุณภาพ 

6.  สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมของนิสิต 6. คณะฯ ควรปรับสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอ้ือต่อการด าเนิน
กิจกรรมของนิสิต 

7.  เพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะฯ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสติ 
 

7. คณะฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตตลอดจนบุคลากร
คณะได้รับทราบโดยทั่วกัน 

8.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตตลอดจนบุคลากรคณะฯ ได้รับทราบโดยทั่วกนั 
 

8. คณะฯ ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรของคณะฯ ในมีส่วนร่วมของกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนานิสติให้มากข้ึน 

9.  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ยงัมีจ านวนน้อย 
 

9. คณะฯ ควรเสริมทักษะการเขียนบทความเปน็ภาษาอังกฤษให้อาจารย์/นักวจิัย  
ช่วยตรวจแก้ตน้ฉบบัภาษาอังกฤษด้วยผู้เชีย่วชาญ 
 

10.  โครงการวิจัยประเภทสหวิทยาการที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากหลายสาขาวชิาท างานร่วมกันยงัมี
จ านวนน้อย 
 

10. คณะฯ ควรสร้างแรงผลักดนัให้เกิดการรว่มมือการท าวิจยัระหว่างภาควชิาให้มาก
ขึ้น เชน่ สรา้งบรรยากาศการพบปะพูดคยุระหวา่งกลุม่อาจารย์จากภาควชิาตา่งๆ 
ที่มีความสนใจในการท าวิจยัในเรื่องเดียวกันให้บ่อยขึ้น โดยการจดัเป็นการเสวนา
กลุ่มย่อยในรปูแบบ Research Forum  

11.  การเพิ่มจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการที่มีการบูรณาการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน / การวิจัย   

11. คณะฯ ควรหามาตรการในการเพิ่มจ านวนโครงการพฒันาวิชาการที่มีการบูร
ณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย   
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จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
12.  การเพิ่มการพัฒนาความรู้และทกัษะการท างานของนสิิต เช่น การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วม

ปฏิบัติงานบริการวิชาการกับอาจารย์ 
12. คณะฯ ควรเพิ่มการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของนิสติ เช่น การให้

นิสิตเข้ามามสี่วนร่วมปฏิบัติงานบริการวิชาการกับอาจารย์ 
13.  ความร่วมมือจากนิสิตส าหรับกิจกรรมในด้านนียังมนี้อย ควรเสริมสร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นให้

นิสิตเห็นความส าคัญของกิจกรรมในด้านดงักล่าว 
 

13. คณะฯ ควรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือจากนิสิตส าหรับกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และควรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกระตุ้นให้
นิสิตเห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว 

14.  เพิ่มการสนับสนุนให้มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒธรรมในการเรียนการสอนให้มากข้ึนและให้
คงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 

14. คณะฯ ควรเพิ่มงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมด้านนี้เพิ่มการสนับสนุนให้มี
การสอดแทรกศิลปะและวัฒธรรมในการเรียนการสอนให้มากข้ึนและให้
คงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

15.  สนับสนนุให้มีการสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวัฒนธรรมและผลงานที่เปน็ที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาต ิ

15. คณะฯ ควรสนบัสนนุให้มีการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและผลงานที่เป็นทีย่อมรับในระดับชาติ/นานาชาต ิ

16.  ปริมาณผลงานทั้งเชงิวิชาการและเชิงประจักษ์ต่อสาธรณะให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

16. คณะฯ ควรเพิ่มการผลิตมหาบณัฑิตและดษุฎีบัณฑติ เพื่อมุ่งสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลยัวิจัย 

17.  การเชื่อมโยง/บูรณาการภารกิจ 4 ด้าน (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม) ให้สนับสนุนซึง่กันและกนั เพื่อลดภาระการแยกส่วนด าเนนิการ 

17. คณะฯ ควรน าผลงานการวิจยั การบริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม สนบัสนนุงานการเรียนการสอน 

18.  ต้องปรับระบบการเงินให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในระดบัมหาวิทยาลัย (ก าลังมุ่งสู่ระบบ ERP) 
 

18. คณะฯ ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการเงิน/งบประมาณในการ
ด าเนินงานภายใต้ระบบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 

19.  ควรมีการปรับแผนการใชง้บประมาณดา้นการลงทุนที่เก่ียวข้องกับด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่
เพิ่มข้ึน 

19. คณะฯ ควรเพิ่มสัดส่วนของงบลงทุนที่เก่ียวข้องกับด้านงานวิจัย ซึ่งต้องไม่ต่ า
กว่า 30% ของงบด าเนินการ/ป ี(ไม่รวมงบการก่อสร้างอาคาร) 

20.  บุคลากรและอาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ 20. คณะฯ ควรจัดอบรมด้านประกนัคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเพิ่ม
ทักษะด้านการประกนัคุณภาพเป็นประจ าทุกปี 

21.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพยังมีประสิทธิภาพน้อย 
 

21. คณะฯ ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการยกระดับระบบประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่คณะ และสถาบัน
อื่นๆ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 1 

1 

 

 

                       

บทที่ 1  
ข้    พ้ืนฐ นข  คณะ 

 

1.1 ประ ั  ค   เป็น   
คณะ  ศ  รร ศ ส ร์      ทย  ัยเ ษ รศ ส ร์          

1 ส    ค  2481                       ได้จัดตั้ง โร เรียน
      ประท น สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวง      
เกษตราธิการ สมัยแรกตั้งอยู่ในกรมชลประทาน สามเสน             
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข้าเรียนใน
หลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผ่านการสอบแข่งขันทั้งหมด 26 คน 
รวมกับนักเรียนของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู จากนครนายก 2 คน และ

เด็กนักเรียนที่มาสมัครเมื่อสมัยเริ่มการก่อตั้งครั้งแรกและ     
ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้อีก 7 คน รวมกับข้าราชการในกรมชลประทาน ที่มีพ้ืน
ความรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่าเรียนได้อีก 24 คน จึงมีนักเรียนรุ่นแรกท่ีเข้าเรียนทั้งสิ้น 
59 คน เปิด  รเรียน  รส นครั้ แร เ ่ื  ันที่ 1 ส    ค  2481 

  ในยุคแร  มีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาไว้ 2 ปี แบ่งเวลาเรียนเป็น 3 
ภาคโดยภาคที่  1 และ 3 เป็นการฟังบรรยาย วิชาที่ เปิดสอนคือ วิศวกรรม
ชลประทาน (Irrigation Engineering) วิชาเกษตรชลประทาน (Irrigation 
Agronomy) วิชาชลศาสตร์ (Hydraulic) วิชาอุทกวิทยา (Hydrology) วิชาการ
ส ารวจ (Survey) วิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Design 
and Drawing) วิชาการก่อสร้าง (Construction) ส่วนภาคที่ 2 เป็นงานสนามและ
การฝึกภาคสนามอีก 6-8 เดือน 

การเรียนการสอนของโรงเรียนช่างชลประทานซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2481 หลังจากรับนักเรียนได้
เพียง 4 รุ่น รวม 220 คน มีอันต้องหยุดชะงักลงในปี พ.ศ. 2486 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไป
ถึงมีปัญหาด้านงบประมาณ   ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2492  เมื่อ ม.ล.ชูชาติ ก าภู ขึ้นด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
ชลประทาน  โรงเรียนช่างชลประทานจึงได้เปิดท าการเรียนการสอนอีกครั้ง ต่อมา พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็น “โร เรียน  ร  ประท น” สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (3 ปี) หลังจากที่โรงเรียนได้เปิดสอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปแล้ว 6 รุ่น              
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จึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการเสนอของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู ซึ่งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    อยู่ในขณะนั้น 

 

ในปี พ.ศ. 2498 “คณะ  ศ  รร   ประท น”  ถือก าเนิดขึ้นเป็น
คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย แต่นิสิตยังคงเรียนและพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนการ
ชลประทาน ปากเกร็ด  ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากคณะนี้จะได้รับปริญญา “ช่าง
ชลประทานบัณฑิต” มีฐานะเป็น “นายช่างชลประทาน” อย่างสมบูรณ์ มี

ศักดิ์ศรีเทียบเท่าวิศวกรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   โดยมีการศึกษาทั้งหมด 5 ปี ผู้ที่
จบออกไปสามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2507 ได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมชลประทานบัณฑิต (4 ปี)  และเ ื่  ันที่ 1 
 ีน ค  พ.ศ. 2509      ทย  ัยเ ษ รศ ส ร์ได้จัด ั้  “คณะ  ศ  รร ศ ส ร์”      ทย  ัยเ ษ รศ ส ร์ 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  นอกจากวิศวกรรมชลประทาน
แล้ว ยังมีเปิดสอนสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมเช่น วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า  
รวมทั้งเปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกในสาขาวิศวกรรมชลประทานด้วย  

หลังจากท่ีได้ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด  
มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2513 แล้ว คณะฯ ยังคงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  เช่น เปิดหลักสูตรนานาชาติ 
ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
รองรับและสนับสนุนการเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ เช่น 

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
(RDiPT)  สถาบันวิศวกรรมพลังงาน สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง รวม
แล้วมากกว่า 20 ศูนย/์สถาบัน    

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 7,721 คน แยกเป็น
นิสิตระดับปริญญาตรี 5,694 คน ระดับปริญญาโท 1,78 คน และระดับปริญญาเอก 2395 คน 1 (ข้อมูลจ านวน
นิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จากกองแผนงาน มก.) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งของ 
e&i Faculty สถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศและภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิต บัณฑิต
และผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ” “The Best e&i Faculty in production of e&i Engineers” และปรัชญา
คือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง 
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1.2 ปรั ญ  ปณ ธ น   สัยทัศน์ พันธ  จ แ ะ ั ถปุระส ค ์
 

ปรั ญ แ ะปณ ธ น / Philosophy & Aspirations 
ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า  พึ่งพาตนเอง 

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

 

  สัยทัศน์ / Vision 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล 

ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
The Faculty of Engineering aims to achieve global recognition as a 

self-sustaining center of academic, research and innovation excellence 
 

พันธ  จ / Mission 
ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบทางสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการ 
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 

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 

 

ค  น ย คณะ  ศ  รร ศ ส ร ์/ Core Value of Faculty of Engineering KU 
จริยธรรมน าหน้า  E   Ethics 
น าพาเทคโนโลยี          N  New technology 

เขียวขจีสภาพแวดล้อม      G  Green Environment 
พร้อมรับผิดชอบ          R  Responsibility 
นอบน้อมบริการ          S  Service mind 
สานงานต่อเนื่อง          C  Continuity 
เน้นเรื่องคุณภาพ          H  High-Quality 

บทบาทผู้ริเริ่ม              O  Originality 
เพิ่มผลงานประจักษ์          O  Outstandingness 

รักการเรียนรู้              L  Learning Organization 
  

นโยบ ยคุณ  พ 

 คณะ  ศ  รร ศ ส ร์  ุ   ่ันใน  รบร   รจัด  รโดยยึด ั แบบ  รประ ันคุณ  พ  รศึ ษ                  
เป็นแน ท     รบร   รคณะฯ ร  ทั้ ผ ั ดันใ ้  รด  เน น  รข  คณะทุ   ร  จบรร ุผ    ข้     นด

ข  ระบบประ ันคุณ  พทุ ฉบับท่ี     ทย  ัย    นดไ ้ ย    ีประส ทธ   พ 
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 ั ถุประส ค ์

 

  

 

1.ผ   บัณฑ  ส ข   ศ  รร ศ ส ร์ที่ ีคุณ ั ษณะ 3E แ ะ 3I   บสน  ค    ้    รข  ประเทศ 

2.สร้  ผ   น  จัย  พัฒน ส ่ ประด ษฐ์แ ะน ั  รร   ที่เป็นประโย น์     รพัฒน เศรษฐ  จ  สั ค  
ข  ประเทศ      แ ะ  บสน    รเป็น     ทย  ัย  จัยข       ทย  ัยเ ษ รศ ส ร์ 

3.ขย ยโ   ส  รเรียนร ้โดยบร   ร      รที่       ยร ปแบบด้ น  ศ  รร แ ะเทคโนโ ยี  เพื่ เพ ่ 
ศั ย  พข  สั ค   เ ื่  โย เป็นเครื ข  ย  เป็นร  ฐ น  รพัฒน เศรษฐ  จ  คุณ  พ ี     แ ะ
 นุรั ษ์ฟื้นฟ ใ ้ประโย น์ทรัพย  รธรร     ส ่ แ ด ้   ย   ย่ั ยืน 

 4.เสร  สร้  จ  ส  นึ แ ะค  น ย ที่ดี   ใน  ร นุรั ษ์แ ะท  นุบ  รุ ศ  ป ัฒนธรร ไทย  ใ ้ ับ  จ รย์  
บุค   ร  แ ะน ส       ดจนสั ค  

5.ได้รับ  รย  รับในฐ นะ  ค์ รที่ ี  รบร   ร  นที่ ีประส ทธ   พ   ีค   โปร  ใส  แ ะร   
รับผ ด  บ   สั ค   เ  ด  พ ั ษณ์ที่ดีในส ย  ข  สั ค  

1.ผ   บัณฑ  ส ข   ศ  รร ศ ส ร์  ที่ส ดค ้   ับค    ้    รข  ประเทศ  ทั้ เ   
ปร   ณแ ะคุณ  พ  

2. ผ   ผ   น  จัยที่สน    บ     รเป็น     ทย  ัย  จัยข     . บนพื้นฐ นข    ร
พึ่ พ  นเ    แ ะ   ยเสร  สร้  ค   เข้ แข็ ใ ้ ับเศรษฐ  จแ ะสั ค ข  ประเทศ 

3. ใ ้  นบร   ร      รเป็นแน ท  สร้  ร ยได้   ื่ เสีย     พ ั ษณ์  แ ะคุณ  พ
 ี     รท    นข    จ รย์แ ะบุค   รคณะฯ  

4. ป   ฝั คุณค   ัฒนธรร ไทยแ ะ    ปัญญ ไทย  ส  เสร  ใ ้ ี  รผส ผส น  จ รร 
ท  ศ  ป ัฒนธรร เข้  ับทุ   ร  จข  คณะฯ  

5.   รบร   รจัด  ร ย   ประส ทธ   พ  โดยยึด  ั ธรร    บ    เพื่ ย ระดับคุณ  พ
 ี   แ ะส ่ แ ด ้   
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 กลยุทธ์การด าเนินงานประจ าปี 2554   
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานประจ าปี 2554  ก าหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559  

ซึ่งเป็นภาพสรุปแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรเป็นหลัก  จากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ปี 2554  ให้
สนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กรในแผนที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้จัดท ากลยุทธ์การด าเนินงานส าหรับปี 2554 ไว้ดังนี้ 
 ด้ น  รเ  น       

เพิ่มรายได้จากการด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ  ลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์  เพื่อให้มีฐานะการเงินที่
พึ่งพาตนเองได้อย่างมัน่คงยั่งยนื  และสร้างมลูค่าให้กับองค์กร  

 
ด้ น   ค้  รื คุณ  พใน  รบร   ร 

เพิ่มสัดส่วนการผลิตในระดับบณัฑิตศึกษา  รักษามาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  และความเชื่อมั่น
ในทุกภารกิจ  และสร้างความสมัพันธ์กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  เพือ่สร้างความพึงพอใจสงูสุดให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
ด้ น ระบ น  ร  ยใน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีความคล่องตัว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  และสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร  โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ  พร้อมทั้งขยายผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้
ประโยชน์  สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เพื่อขยายพื้นที่การ
วิจัยและการบริการวชิาการ  ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการจัดตั้งศูนย์วิจัย  และบริการเพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการด าเนนิงาน  ปรบัปรุงระบบประกันคุณภาพให้เป็นระบบสารสนเทศเพือ่
การตัดสินใจ 

ด้ น  รเ  บโ แ ะ  รพฒัน   ค์ ร 
พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาทักษะความสามารถหลักของ
บุคลากรทุกสายงาน  รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย ดา้นการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและการบริการ  
ให้กับผู้ใช้บริการในทุกภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  และ
รองรับการพัฒนาสู่คณะวิจยัและนวัตกรรม  สนบัสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่
มหาวิทยาลยัวิจัย  สรา้งวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นค่านิยมองค์กร  และสื่อสารกลยทุธ์ใหม่สู่
บุคลากร สร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงในระบบบริหารจัดการ  

ด้ นสั ค แ ะส ่ แ ด ้   
สร้างจิตส านึกและสนับสนนุการมีส่วนร่วมความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น
ทั้งในหมู่อาจารย์  บุคลากร  และนิสิต  ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ส่งเสริม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่าง
เหมาะสม 

1.3 เ   ั ษณ์ข  คณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คือ “องค์กรนวัตกรรม” 
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1.4 แผน  นประจ  ปีข  คณะ 
แผนปฏ บั    นประจ  ปี บประ  ณ 2554-2555  คณะ  ศ  รร ศ ส ร์       ทย  ัยเ ษ รศ ส ร์ 

  ร  จ  : ด้านการเรียนการสอน 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 : มีการวิเคราะห์  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ์ : หลักสตูรการเรยีนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ั  ี้ ัด: ร้อยละของหลกัสูตรที่มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุก  5  ปี      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2555 พ.ย.53-มิ.ย.
55 

จ านวนหลักสูตรปริญญาตร ีที่ปรับปรุง
ทุกหลกัสูตร 

หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความทันสมัยและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้หลกัสูตร 

ไม่เกิน 50,000.-
ต่อหลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2 การจัดท าแบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จาก
ผู้ประกอบการ/ศิษย์เก่า 

ต.ค.-พ.ย.53 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ี
ต่อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์

>3.5 จากระดับคะแนนเต็ม 5 จากการประเมิน   
 โดยนายจ้างและไดข้้อมูลมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร 

- 

 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2  :  ส่งเสริมให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  และมีศลีธรรม  จริยธรรม 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  นิสิตได้มคีวามเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคญัของจรรยาบรรณ  จริยธรรม  ั  ี้ ัด  :  จ านวนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริมดา้นจรรยาบรรณ  และจริยธรรมแก่นิสิต      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 มีรายวิชาแกนที่เป็นการศึกษาความหมายของวิศวกรรม หน้าที่
ภารกิจ จรรยาบรรณของการเป็นวศิวกร 

    รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 3 :  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยและทดลอง  ให้มีความพร้อมและทันสมัย 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  มีการวิเคราะห/์ประเมินสภาพการใช้งานของห้องปฏิบัติการ  ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการตามข้อเสนอของผลการวิเคราะห์/การประเมิน      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 จัดหาหนังสือในห้องสมุดที่มี edition ใหม่ๆ มาแทน edition 
เก่าที่ช ารุดและไมท่ันสมัย 

ทุกปีการศกึษา 
(ช่วงปิดภาค 
ฤดูรอ้น) 

จ านวนหนังสือที่ม ีEdition ใหม่ๆ ผู้ใช้บริการในห้องสมุดมีหนังสือทีท่นัสมัยใช้ 1,500,000 
.- ต่อปี
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

 

2 จัดกิจกรรมในศูนย์ self learning เป็นแบบ group learning ตลอดปี
การศึกษา 
 

จ านวนนิสิตที่ขอใช้บริการห้องตวิใน
ศูนย์ฯ 

อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มของนิสิตที่
ต้องการใช้หอ้งติวในการตวิหรือแลกเปล่ียน
ความรู้ 

- 
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   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   
ด  เน น  ร 

 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 
ประ  ณ 

ผ ้รับผ ด  บ 

3 การปรับปรุงวิธีการขอใช้งานเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักรโรงงาน
พื้นฐาน และเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซีส าหรับนิสิตการปรับปรุง
เคร่ืองมือ - เคร่ืองจักรโรงงานพื้นฐาน และเคร่ืองจักรกล
ซีเอ็นซี 

มิ.ย.54 - 
มิ.ย.55 

นิสิตมีความพึงพอใจในการขอใช้งาน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ร้อยละของ
เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักรทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

อ านวยความสะดวกให้กับนิสิตที่ต้องการใช้
เคร่ืองมือดังกลา่ว 

 ผอ.สถาบัน 
RDiPT/ 

วศ.เคร่ืองกล 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 4 : ส่งเสรมิการใช้งาน  e-learning 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ์ : นิสิตสามารถเรียนรู้หลักการทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  ั  ี้ ัด : ร้อยละของรายวิชาที่มีการประยุกต์ใช้  e-learning  ต่อวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการพัฒนา e-learning ผ่านระบบ Social  web (พัฒนา
ในรูปแอพลิเคชันบน Facebook) 

เริ่มใช้ในปี
การศึกษา 

2555 

จ านวนนิสิตที่เขา้ใช้บริการ 
 

นิสิตที่ใช้ e-learning ผ่านระบบ Social  
web (พัฒนาในรูปแอพลิเคชันบน 
Facebook) 

 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2 การใช้ Courseware ในวิชาที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษา มิ.ย.53-มี.ค.
58 

มีจ านวนร้อยละของรายวิชาที่มกีาร
ประยุกต์ใช้มากกว่าเกณฑท์ี่คณะฯ 
ก าหนด 

  

3 การจัดท าเว็ปไซต์การเรียนรู้ส าหรับแต่ละรายวิชา มิ.ย.54-มิ.ย.
57 

จ านวนร้อยละของรายวิชาทีเ่ปิดสอน
และได้รับการเผยแพร่เน้ือหาทาง
เว็บไซต ์

  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

4 การจัดท าวีดีโอการสอนส าหรับแตล่ะรายวิชา (ตัวอย่าง: 
http://www.youtube.com/watch?v=0yD3uBshJB0) 

มิ.ย.54-มิ.ย.57 จ านวนรายวิชาที่มีการเผยแพร่วีดีโอ
การสอนทางเว็บไซต์ 

เพื่อให้นิสิตสามารถทบทวนการเรียนในบทน้ันๆ 
ได้ทางเว็บไซตโ์ดยการ login 

  

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 5 :  การพัฒนานิสิตใหม้ีความคดิสร้างสรรค์  และเรยีนรู้วิธีการท างานอยา่งเป็นระบบ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  บัณฑิตมคีวามคิดสร้างสรรค์ และมคีุณสมบัติสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตมากขึ้น 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการจัดห้อง self-learning ให้นิสิตท ากิจกรรมทางวิชาการ   เพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตจัดกิจกรรมทางวิชาการได้ด้วยตนเอง  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 2 โครงการจัดเตรียมรายวิชาในลักษณะ self-pace   เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามศักยภาพของตน  

 

http://www.youtube.com/watch?v=0yD3uBshJB0
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 6 :  ส่งเสริมการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิต 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ์ :  นิสิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารมากข้ึน  ส่งผลให้มีโอกาสในการท างานท่ีดีขึ้น 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ส่งเสริมการใช้หนังสือ ต าราและเอกสารประกอบการสอนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

ตลอดปี
การศึกษา 

จ านวนรายวิชาที่ใช้ต าราภาษาอังกฤษ
ในการสอน 

นิสิตได้พัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษ - รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2 จัดหลักสูตรอบรมการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอผลงาน ปิดเทอมภาค
ต้น 

ร้อยละผู้สอบผ่านการอบรม  มากกว่าร้อยละ 80     รองฯวิชาการ 
และ ผช.ฯ
เทคโนโลยีฯ 

3 โครงการอบรมเสริมความรู้ภาษาญีปุ่่นให้กับนิสิต มิ.ย.- พ.ย. 
54 

ร้อยละผู้สอบผ่านการอบรม  มากกว่าร้อยละ 80  อ.ดร.พีระพงศ์  
ตริยเจริญ 
(วศ.วส.) 

4 ส่งเสริมการเขา้ใช้ศูนย์ Self-Learning เช่นการจัดท า Website หรือ 
กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยภาพยนตร์/เพลง 

ตลอดปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่เขา้ใช้บริการ นิสิตได้มีกิจกรรมในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1,000.- 
ต่อเดือน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

5 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เพิ่มพูนความรู้ส าหรับนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ช่วงปิดภาคเรียน) 

ช่วงเดือน 
ต.ค.ของทุก

ปี 

ระดับความพึงพอใจของนิสิต >3.5 จากระดับคะแนนเต็ม 5 200,000 
บาทต่อปี
การศึกษา 

หน่วยส่งเสริม
และพัฒนาฯ  
งบศ.สล. 

6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ช่วงเปิดภาคเรียน) 

ภาคต้นและ
ภาคปลาย 

ระดับความพึงพอใจของนิสิต  >3.5 จากระดับคะแนนเต็ม 5 100,000 
บาทต่อปี
การศึกษา 

7 โครงการ  English Club ต.ย.53-ก.ย.
54 

มีการจัดกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 15 คน/ครั้งและมี
จ านวนครั้งไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง/ภาคการศกึษา 

เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิต  ทุกภาควิชา 

8 การใช้ต าราเรียนภาษาอังกฤษในการสอน  ต.ค.53-ก.ย.
54 

จ านวนวิชาที่ใช้ต าราเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิต  

9 โครงการจัดศูนย์ English center   เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการส่ือสารด้านวิชาการกับ
บุคลากรต่างประเทศ 

 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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  ร  จ : ด้ น  รเรียน  รส น :   รพัฒน น ส  แ ะศ ษย์เ    
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ : ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน : เน้นการพัฒนานิสติให้มีความคิดสร้างสรรค์ มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการทดลองและ  
                                        ห้องปฏิบัติการวิจยัให้มีความทันสมัย ไม่ขยายการศึกษาระดับปรญิญาตรี แต่เน้นการศึกษา  ระดับบณัฑิตศึกษา ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน E-Learning 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2 : มีระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนิสิต   
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา  ั  ี้ ัด : 1. จ านวนกิจกรรมจัดบริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชนต์่อศิษยเ์ก่า 2. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การให้ข้อมลูขา่วสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในวาระที่
คณะฯจัดกิจกรรมส าคัญประจ าปี (วันสถาปนาฯ งานปีใหม่) 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

จ านวนกิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

2 
≥3.51 

10,000 รองฯสารสนเทศ/ 
งานประชาสมัพันธ ์

2 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผา่น
ระบบสารสนเทศ (website ของคณะฯ) 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

ความพึงพอใจ ≥3.51 10,000 

 

ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับบณัฑติศึกษาน าความรู้ด้านประกันคณุภาพ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมอยา่งน้อย 2 ประเภท 
 ั  ี้ ัด : 1. จ านวนประเภทกิจกรรมที่มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิ   2. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน าความรู้ด้านประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

จ านวนกิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

2 
≥3.51 

- รองฯบัณฑิต/
หัวหน้าภาคฯ 

 

นโยบ ย     ร  จระดับคณะ  :  สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการเพิ่มความเข้มแข็งของบัณฑิต  ศึกษาและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นนักวิจัย 
มืออาชีพเพิ่มข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารสากล  ต่อจ านวนอาจารย์ไม่น้อยกว่า 10%  ให้ความส าคญักับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กับสังคมและสร้างผลติภณัฑ์เทคโนโลยีคนไทย 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 :  จัดหาทรัพยากร  และทุนวิจัย  
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  คณาจารย์มีทรัพยากร  และทุนวิจัยที่เพียงพอในการท าวิจัย  ั  ี้ ัด  :  งบประมาณวิจัยทีไ่ด้รับในแต่ละปี ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนเงิน 2 ล้านบาท 2,000,000 รองคณบดีฝ่าย 
วิจัยฯ 

2 จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯในการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิจัย ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนเงิน 10 ล้านบาท 10,000,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 สร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ส าหรับอาจารย์ใหม่เพือ่ให้
สามารถสรา้งงานวิจัยไดอ้ย่างมั่นคง 

ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนอาจารย์ที่ร่วมโครงการ 40 คน - รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/หนภ. 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 11 

11 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2  :  สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่าง ภาควิชา คณะ  สถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  มีความรว่มมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  องค์ความรู้  ความช่วยเหลือ  และพันธมิตรในการวิจัย 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนโครงการวิจยัที่มีนักวิจัยมากกว่า 1 หน่วยงาน (ระดับภาควิชาขึ้นไป)  
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 กิจกรรม Research Forum  ธ.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนคร้ัง 6 คร้ัง 12,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ 

2 ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุม
วิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม 100 %  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 การเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนมหาวิทยาลัย 5 500,000 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

4 ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยระดับภาควิชาและ/หรือระหว่าง
ภาควิชา/หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนกลุ่มวิจัย 10 1,000,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ 

 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 3 :  จัดและส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวดงานวิจัยและนวตักรรมดเีด่น 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ :  คณาจารย์มีขวัญ  และก าลังในการพัฒนาการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน่ในระดับคณะฯเพื่อเป็น
ตัวแทนส่งประกวดในระดับที่สูงขึ้น 

ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนกิจกรรม 2 300,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

2 จัดท าระบบฐานขอ้มูลขอ้มูลผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
นักวิจัยน าเสนอผ่าน website  

ต.ค. 53-ก.ย.54 ผู้เข้าชม/ปี 1,000 50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/รอง
คณบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 4  :  ส่งเสริมใหม้ีการเพิม่จ านวนสิทธิบตัรและผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดบัสากล 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  คณะฯ  มีผลงานตีพิมพ์ท่ีเป็นรูปธรรม  และส่งผลต่อการจัดล าดับมหาวิทยาลัยวิจัย 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 อบรมกลยุทธ์การเขยีนบทความเพือ่ตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง 20,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 2 ให้ทุนการศึกษา/วิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ตพีิมพ์

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ(ก าหนดเป็นเงือ่นไขในการส าเรจ็การศกึษา) 
ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนทุน 

(โท+เอก) 
20 (15+5) 2,500,000 

3 ปรับปรุงระเบียบการให้ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ ์ ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนระเบียบที่ปรับปรุง 3  
4 จัดหาผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษตรวจต้นฉบับบทความวิจัย

ก่อนส่งตพีิมพ ์
ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนผู้เชียวชาญ 1 360,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 5  :  สร้างเครือข่ายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: อาจารยม์เีครื่องมือเครื่องใช้ในด้านการวิจัยร่วมกันภายในคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย  เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อครภุัณฑซ์้ าซ้อนท่ีใช้ท าวิจัย 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนครุภณัฑส์่วนกลางที่ใช้ร่วมกันเพิ่มขึ้นในแต่ละปี (จ านวนช้ิน) 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 จัดท าบัญชีรายชื่อครุภัณฑ์วิจัยจากทุกหน่วยงานของคณะฯ 
เผยแพร่ผา่น website  

ต.ค. 53-ก.ย.54 จ านวนครุภัณฑ ์ 20 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ฯ/รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 

 
  ร  จ  :  ด้ น  รบร   ร      ร 
ประเด็นยุทธศ ส ร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและยดึหลักธรรมาภิบาล 
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ  :  ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสยีงมาสูค่ณะฯ  และให้บุคลากรทุกฝา่ย  ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการให้บรกิารวิชาการให้ม ี
                                             การติดตามประเมินผลโครงการการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และน าประสบการณ์ของอาจารย์มาใช้ในด้านการเรียนการสอนดว้ย 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 :  ส่งเสริมการหารายได้จากการบริการทางวิชาการ  เพ่ือมาพัฒนาคณะฯ  และเงินเพิ่มค่าตอบแทนของบุคลากร 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: คณะฯ  และบุคลากรมีรายได้จากการบริการวิชาการ ซึ่งสนับสนุนแนวทางหนึ่งของการพึ่งพาตนเอง  ั  ี้ ัด : จ านวนรายได้สุทธิจากโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในรอบปี      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการพัฒนาบริการวิชาการ 2554 จ านวนรายได้สุทธิของโครงการ (MB) >20 ไม่มี รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการฯ 2 ติดตาม ประเมิน แก้ไขปญัหาโครงการพัฒนาวิชาการเดิมทีไ่ม่

สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลา 
2554 ร้อยละของจ านวนโครงการทีไ่ด้รับ

การแก้ไขปัญหา (%) 
>50 ไม่มี 

3 ประสานงานในการ update ข้อมูลระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
ส านักบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2554 ความถกูต้องของขอ้มูลโครงการ (%) >80 ไม่มี 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2 :  ให้โครงการบริการทางวิชาการเป็นแหล่งเพิ่มพูนประสบการณ์ในวิชาชีพ  และการท างานแก่อาจารย์  และนิสติ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการสอน  และวิจัยได้ 
 ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการทีส่ามารถสนับสนุนการเรยีน  การสอนและการวจิัยตอ่โครงการทั้งหมด      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 มีการประเมินติดตาม ผลการน าไปใช้ในการสอน หรือวิจัย โดย
การใช้แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ วศ.พว. 05 

2554 ร้อยละของโครงการพัฒนาวิชาการ      
ที่ได้รับการประเมินติดตาม 

>60 
 

ไม่มี รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการฯ 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 3 :  ให้การบริการวิชาการ  เป็นแนวทางสร้าง  และเผยแพร่ช่ือเสียงแก่คณะฯ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: คณะฯ  มช่ืีอเสียงเป็นท่ีรู้จักช่ืนชม  และนยิมของนักเรียนและบุคคลภายนอกทั่วไป 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 เผยแพร่ ขอ้มูลบริการวิชาการ ผ่านทางเอกสารประชาสัมพันธ์
คณะฯ 

2554 จ านวนบทความเผยแพร่ ขอ้มูล
บริการวิชาการ 

>6 ไม่มี รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 2 จัดท า MOU กับหน่วยงานภายนอก 2554 จ านวนหน่วยงานที่มีการท า MOU 

ร่วมกัน 
>3 ไม่มี 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 4 :  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ  ในการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  คณาจารย์  และบุคลากรมคีวามรู้  ความเขา้ใจ  ในกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ และการใช้
ระบบฐานข้อมูล บริการวชิาการ 

2554 จ านวนผู้เข้าฝึกอบรมตามเป้าหมาย (%) >80 200,000 รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการฯ 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 5 :  จดัให้มีการประกวดโครงการบริการวิชาการดีเด่น 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ : บุคลากรมีขวัญ  และก าลังในการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และส่งผลให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนโครงการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการประกวดโครงการบริการวชิาการดีเด่น 2554 จ านวนโครงการเขา้ร่วมแข่งขันเพื่อ
ประกวดโครงการพัฒนาวชิาการดีเด่น 

>10 30,000 
บาท 

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการฯ 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 6 :  จดัให้มีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาวิชาการ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  คณะฯ  ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผนงานท่ีจัดท าไว้  ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของจ านวนโครงการที่มีการตดิตามประเมินผล 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 มีการประเมินติดตาม ผลความส าเร็จของงานตามแผนงานที่
จัดท าไว้ โดยการใช้แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ วศ.พว. 05 

2554 ร้อยละของโครงการพัฒนาวิชาการ ที่
ได้รับการประเมินติดตาม 

>60 
 

ไม่มี รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการฯ 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 7 :  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  เกิดการรวมกลุ่มหน่วยงานเป็นเครือข่ายเพือ่ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ดั เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 จัดท า MOU กับหน่วยงานภายนอก 2554 จ านวนหน่วยงานที่มีการท า MOU 
ร่วมกัน 

>3 ไม่มี รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 2 เผยแพร่ ขอ้มูลบริการวิชาการ ผ่านทางเอกสารประชาสัมพันธ์

คณะฯ 
2554 จ านวนบทความเผยแพร่ ขอ้มูล

บริการวิชาการ 
>6 ไม่มี 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 8 :  ปรับ  และต่อยอดผลงานการให้บรกิารทางวิชาการมาเป็นลักษณะผลงานวิจัย  และการตีพิมพ์ในรูปแบบผลงานวิชาการ  ได้มากข้ึน 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  คณะฯ  มีผลงานวิจยั  และผลงานตีพมิพ์ทางวิชาการมากข้ึน 
 ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาพัฒนา/ปรับตอ่ยอดงานวิจยัและ/ตพีิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ตอ่จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด               
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 มีการประเมินติดตาม ผลการน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย  
หรือการตพีิมพ์ในรูปแบบผลงานวิชาการ โดยการใช้แบบ
สรุปผลการด าเนินโครงการ วศ.พว. 05 

2554 ร้อยละของโครงการพัฒนาวิชาการ ที่
ได้รับการประเมินติดตาม 

>60 
 

ไม่มี รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการฯ 

 
  ร  จ : ด้ น  รเรียน  รส น :   รพัฒน น ส  แ ะศ ษย์เ    
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ : ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน :  เน้นการพัฒนานิสิตใหม้ีความคดิสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิารทดลองและ 

         ห้องปฏิบัติการวิจัยให้มคีวามทันสมัย ไม่ขยายการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่เน้นการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ส่งเสริมการประยกุต์ใช้งาน E-Learning 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 : มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: 1. มีการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 ั  ี้ ัด : 1. จ านวนกิจกรรมที่จัดให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  2. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พ.ค.-มิ.ย. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5 20,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 

2 วันแรกพบ พ.ค. ประเมินผลจากแบบสอบถาม ≥ 3.5/5 150,000 สโมสรนิสิต 
3 ท าจุลสารจาวตาล ตลอดปี

การศึกษา 
จ านวนเล่มที่มีการแจก 500 เล่ม/ไตรมาส 60,000 สโมสรนิสิต 
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ล าดั
บ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการพี่สอนน้อง ก่อนสอบ
กลางภาค 

นิสิต Drop และ F ในรายวิชาพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ไม่เกิน 30% ของจ านวนนิสิตทีล่งทะเบียน
เรียน 

5,000 ชุมนุม
วิชาการ 

5 ปรับปรุง web site หน่วยกิจการนิสิต ตลอดทั้งป ี จ านวนนิสิตเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  >500 คน/เดือน 20,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 

6 โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตลอดทั้งป ี จ านวนหัวข้อข่าวสารที่ประชาสัมพนัธ์  ≥ 15 หัวขอ้/เดือน 30,000 ชุมนุม
ประชาสัมพัน
ธ์ 

 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: 2. มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ          
 ั  ี้ ัด : 1. จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต   2. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นวิศวกร ก.พ.-มี.ค. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5 60,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 2 กลเม็ดเคล็ดลับพิชิตงาน พ.ย. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5 20,000 

3 โครงการวิศวสญัจร/วิศวบริการ ต.ค./มี.ค. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมการสอบข้อเขยีน ≥ 70% 85,000 ชุมนุมวิชาการ 

4 โครงการสร้างหุ่นยนต์เบ้ืองต้น ม.ค.-ก.พ. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5 30,000 ชุมนุมโรบอท 

5 วิศวกรยุคใหม่ พ.ค. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5 1,300,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 

6 ออกค่ายวิศวะดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ต.ค. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5พฒันาทกัษะการท างานของตนเอง 330,000 สโมสรนิสิต 

 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: 3. มีการจดับริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 ั  ี้ ัด : 1. จ านวนกิจกรรมที่จัดให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 2. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตเก่าให้แก่บริษัท/หน่วยงาน ตลอดทั้งป ี ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥3.5/5 20,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 2 ประชาสัมพันธข์อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เกา่บนเว็บไซต ์ ตลอดทั้งป ี จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  >300 คน/เดือน - 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2 : มีระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนิสิต 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ั  ี้ ัด : 1. จ านวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอก   2. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิตและงานสโมสรนิสิต
สถาบันต่างๆ 

ตุลาคม จ านวนหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน/ปี
การศึกษา 

1 หน่วยงาน/ปีการศึกษา 80,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น ากิจกรรมนิสิต มีนาคม จ านวน  กิจกรรม/ ปีการศึกษา 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 60,000 
 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2 : ส่งเสรมิให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และมีศลีธรรม จริยธรรม 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: นิสิตไดม้ีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ จริยธรรม 
 ั  ี้ ัด : 1.จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรมแก่นิสิต 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต (Intania Clear Mind) ภาคปลาย จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรม ≥200คน 30,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 2 โครงการเกียร์-มะนุด สู่วิถีพุทธ สิงหาคม จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรม ≥200คน 60,000 

3 โครงการไหว้ครู มิถุนายน จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรม ≥100คน 10,000 สโมสรนิสิต 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการแต่งกาย ตลอดปี

การศึกษา 
จ านวนนิสิตมีการแต่งกายที่ดีขึ้น และ
ถูกตอ้งตามระเบียบมหาวทิยาลัย 

≥30% ของจ านวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 30,000 

 
  ร  จ : ด้ น  รเรียน  รส น :   รพัฒน น ส  แ ะศ ษย์เ    
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ :  ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน :  เน้นการพัฒนานิสิตให้มคีวามคดิสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบตัิการทดลองและ 
                                         ห้องปฏิบัติการวิจัยใหม้ีความทันสมัย ไม่ขยายการศึกษาระดับปรญิญาตรี แต่เน้นการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน E-Learning 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2 : มีระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนิสิต   ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: มีกิจกรรมการพัฒนานสิิตที่ส่งเสรมิผลการเรียนรูต้ามกรอบTQFทุกด้าน 
 ั  ี้ ัด : 1. ร้อยละของกิจกรรมที่จัดส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบ TQF ทุกด้าน  2. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต (Intania Clear Mind) ภาคปลาย จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรม ≥200คน 30,000 หน่วยกิจการนิสิต 

2 โครงการสร้างหุ่นยนต์เบ้ืองต้น ม.ค.-ก.พ. ประเมินผลจากแบบสอบถาม  ≥ 3.5/5 30,000 ชุมนุมโรบอท 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น ากิจกรรมนิสิต มีนาคม จ านวน  กิจกรรม/ ปีการศึกษา 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 60,000 หน่วยกิจการ
นิสิต 
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  ร  จ :  ด้ น  รบร   รจัด  ร  :    รพัฒน ทรัพย  ร นุษย์ 
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ :  เน้นการพึ่งพาตนเอง และระบบการบริหารที่คล่องตัว เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐพร้อมมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง ให้มีระบบการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ และความสามัคคีในการท างานร่วมกัน รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานของสโมสร
นิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ยุทธ์ระดับปฎ บั    รที่ 1 :  สง่เสริมใหม้ีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับอย่างเพยีงพอ  
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  บุคลากรสายสนบัสนุนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถทุกระดับ 
 ั  ี้ ัด :  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การจัดท าแผนและติดตามผลการฝกึอบรมรายปีของบุคลากร
สายสนับสนุน ส านักงานเลขานุการ 

ม.ค.-ธ.ค. 
(ปรับแผนทกุสิ้น

เดือน) 

% บุคลากรทีไ่ด้รับการฝกึอบรม 80% ตามที่ได้รับ 
จัดสรรจาก  

คณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2 การจัดท าแผนและติดตามผลการฝกึอบรมของบุคลากรสาย
สนับสนุนระดับภาควิชา/สถาบัน 

ม.ค.-ธ.ค. 
(ปรับแผนทกุสิ้น

เดือน) 

% บุคลากรทีไ่ด้รับการฝกึอบรม 80% ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

ภาควิชา/สถาบัน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารร่วมกับ
หนภ./สถาบัน 

 
  ยุทธ์ระดับปฎ บั    รที่ 2 :  บุคลากรทุกระดับไดร้ับการพัฒนาความรู้ ในการท างาน ตามนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ  
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: พัฒนาระบบและกลไกการจัดการทรัพยากรมนุษย์   ั  ี้ ัด :  ระดับมาตรฐานประกันคณุภาพดา้นระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การตรวจติดตามผลการฝกึอบรมและพัฒนางานส านักงาน
เลขานุการ 

ม.ค.-ธ.ค. 
(ปรับแผนทกุสิ้น

เดือน) 

จ านวนระดับบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินติดตามผล 

5-6 ระดับ 
 

ตามที่ได้รับจดัสรร
จากคณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2 การตรวจติดตามผลการฝกึอบรมและพัฒนางานระดับ
ภาควิชา/สถาบัน 

ม.ค.-ธ.ค. 
(ปรับแผนทกุสิ้น

เดือน) 

จ านวนระดับบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินติดตามผล 

5-6 ระดับ 
 

ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

ภาควิชา/สถาบัน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารร่วมกับ
หนภ./สถาบัน 
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  ยุทธ์ระดับปฎ บั    รที่ 3 :  ส่งเสริมและใหม้ีการพัฒนา  บุคลากรทุกระดับท้ังในด้าน วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  1. บุคลากรไดร้ับการเพิ่มพูน  ความรู้ในวิชาการ/วิชาชีพ  2. งานท่ีบุคลากรรบัผิดชอบมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง   3. มีงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างเพียงพอ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การจัดท าแผนและการติดตามผลการฝึกอบรมและเพิ่มพูน
ความรู้ของบุคลากรทกุระดับ 

ม.ค.-ธ.ค. งบประมาณ/คน 
ร้อยละบุคลากร 

 15,000.-  
 65% 

ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/ภาควิชา/
สถาบัน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและหนภ./

สถาบัน 

2 การแข่งขันโครงงานปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ม.ค.-ธ.ค. จ านวนโครงงาน 
ที่เขา้แข่งขัน 

 >8 โครงงาน ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/ภาควิชา 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 
  ยุทธ์ระดับปฎ บั    รที่ 4 :  พัฒนาระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระบบประกันคณุภาพ 
 ั  ี้ ัด :  ระดับตามเกณฑม์าตรฐานประกันคณุภาพ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์ (วิจยั การไปน าเสนอผลงาน ฯลฯ) ม.ค.-ธ.ค. จ านวนระดับของการสนับสนุน รวม 1+2 
= 7 ระดับ 

ตามท่ีได้รับจัดสรร
จากคณะฯ/

ภาควิชา/สถาบัน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2 โครงการทุนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน (ฝึกอบรม วิจัย
สถาบัน ฯลฯ) 

ม.ค.-ธ.ค. จ านวนระดับของการสนับสนุน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
หนภ./สถาบันท่ี

เกี่ยวข้อง 

 
  ร  จ : ด้านการบรหิารจดัการ  :    รพัฒน   จ รย์ 
  ยุทธ์ระดับปฎ บั    รที่ 1 :  สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีขดีความสามารถตามมาตรฐานระบบประกันคณุภาพ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระบบประกันคณุภาพ  ั  ี้ ัด% ผู้ผ่านเกณฑม์าตรฐานงานของอาจารย/์ผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การตรวจติดตามภายในในดัชนีว่าด้วยการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน 

ม.ค.-ธ.ค. % ผู้ผ่านการประเมิน 50 ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/ภาควิชา/
สถาบัน 

คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย

บริหาร 
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  ร  จ  :  ด้ น  รบร   รจัด  ร 
ประเด็นยุทธศ ส ร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและยดึหลักธรรมาภิบาล   ยุทธร์ะดับปฏ บั    รที่ 1 : ให้มีการปรับปรุงระบบงานต่างๆ  มีความคล่องตัว  และสะดวกรวดเร็วขึ้น 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  สามารถให้บริการต่างๆ  ไดเ้ป็นที่พึงพอใจและสะดวกรวดเร็วขึ้น  ั  ี้ ัด :  จ านวนงาน  หรือระบบงาน  ท่ีลดระยะเวลา / ขั้นตอน  หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การจัดประกวดโครงงานการปรับปรุงระบบงานประจ าปี ม.ค.-ธ.ค. จ านวนงานที่เสนอเข้าประกวด 4 ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/ภาควิชา/
สถาบัน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและหนภ./
สถาบันทีเ่กี่ยวข้อง 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 3 :  สง่เสริมและใหม้ีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ : 1. บุคลากรไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้ในวิชาการ/วิชาชีพ             2. งานท่ีบุคลากรรับผดิชอบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของจ านวนบุคลากรของคณะฯ  ที่ไดร้ับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ในแตล่ะปี     
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การจัดท าแผน/ติดตามผลการฝกึอบรม/เพิ่มพูนความรู้ของ
บุคลากรคณะฯ 

ม.ค.-ธ.ค. 
(ปรับแผนทุก

สิ้นเดือน) 

ร้อยละจ านวนบุคลากร  65% ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/ภาควิชา/
สถาบัน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและหนภ./
สถาบันทีเ่กี่ยวข้อง 

 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 5  :  สง่เสริมสายสนับสนุนให้บคุลากร  มีการพัฒนาปรับปรุงงานท่ีรับผดิชอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ :  บุคลากรสายสนับสนุนมีขวัญและก าลังใจ  และมีความส านึกในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
 ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อบุคลากรทั้งหมด 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การจัดประกวดโครงงานปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่งจาก
บุคลากรสายสนับสนุน 

ม.ค.-ธ.ค. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  40% ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/ภาควิชา/
สถาบัน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ

หนภ./สถาบันที่
เกี่ยวขอ้ง 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 6 :  สง่เสริมการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารงานคณะฯ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น  และร่วมติดตามตรวจสอบผลการบริหารของคณะฯ 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมทีส่่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรหิารโครงการ/กิจกรรม 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ของคณะฯ ประจ าปี/ภาค
การศึกษา 

เม.ย.-พ.ค.
,ต.ค. 

จ านวนโครงการ  
 

  รวม  3 

ตามที่ได้รับ
จัดสรรจาก

คณะฯ/
ภาควิชา/
สถาบัน 

 
คณบดีและ
รองคณบดี

ทุกฝา่ย 
2 การจัดประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี/ภาค

การศึกษา 
เม.ย.-พ.ค.

,ต.ค. 
จ านวนโครงการ 

 
  ร  จ  :  ด้ นบร   ร  รจัด  ร  : แผน  ย  พคณะ  ศ  รร ศ ส ร์ 
ประเด็นยุทธศ ส ร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและยดึหลักธรรมาภิบาล 
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ :  เน้นการพึ่งพาตนเองและระบบการบริหารที่คล่องตัว  เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐพร้อมมีระบบการตรวจสอบที่เขม้แข็ง  ให้มีระบบการวางแผนและ 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ  และความสามัคคีในการท างานร่วมกัน  รวมทั้งปรับปรุง      
โครงสร้างและการบรหิารงานของสโมสรนสิิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  มีระบบและกลไกในการวางแผนการใช้ทรพัยากรภายในและภายนอกรวมกนั  ั  ี้ ัด  :  มีแผนแม่บททางกายภาพของคณะฯ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 การใช้ห้องเรียนของภาควิชาต่างๆ ในการ การเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

1 ปี 

ร้อยละของการใช้ทรัพยากรภายใน
และภายนอกรวมกันตามขอ้เสนอของ

ผลการวเิคราะห/์การประเมิน 

50 - ภาควิชาตา่งๆ 

2 การใช้ห้องประชุมของคณะในการ การเรียนการสอนและ การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  

1 ปี 70 - ฝ่ายกายภาพ 

3 การใช้รถยนต์ของคณะในการไปราชการ อบรม ศึกษาดูงาน และงานด้าน
กิจการนิสิต ตลอดจนงานบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 ปี 70 - ฝ่ายกายภาพ 

4 การใช้เครื่องมือปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ ในการ การเรียนการสอน 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ  

1 ปี 40 - ภาควิชาตา่งๆ 

5 การสนับสนุนบุคลากรในคณะฯ ไปเป็นวิทยากรภายนอก ให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1 ปี 40 - ภาควิชาตา่งๆ 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2 :  จดัให้มีการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:  อาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ ประกอบอาคาร สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ  และต่อเนื่อง 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนครั้งในรอบปีท่ีอาคาร  สถานท่ี  หรืออุปกรณ์ประกอบ  มีปัญหา  ใช้การไมไ่ดต้้องหยุดให้ใช้บริการ      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ปรับปรุงห้องเรียนทั่วไป 1 ปี 

จ านวนคร้ังในรอบปีที่อาคาร   
สถานที่  หรืออุปกรณ์ประกอบ 

มีปัญหา  ใช้การไม่ได้   
ต้องหยุดให้ใช้บริการ 

6 2,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
2 ปรับปรุงห้องเรียนพื้นฐาน 1 ปี 6 2,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  1 ปี 6 500,000 ฝ่ายกายภาพ 
4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ปี 6 1,000,000 ศ.คอมพิวเตอร์ 
5 ปรับปรุงห้องประชุม   (ห้องประชุมใหญ่ฯ) 1 ปี 6 100,000 ฝ่ายกายภาพ 
6 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ 1 ปี 6 100,000 ฝ่ายกายภาพ 
7 ปรับปรุงห้องน้ าในอาคารเรียน 1 ปี 6 200,000 ฝ่ายกายภาพ 
8 ซ่อมผนังและทาส ีอาคาร 14 (อาคารชูชาติ) 1 ปี 6 100,000 ฝ่ายกายภาพ 
9 ซ่อมผนังและทาสีอาคาร วศ.ไฟฟา้ 1 ปี 6 800,000 ภ. วศ.ไฟฟา้ 
10 ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร 8 1 ปี 6 550,000 ฝ่ายกายภาพ 
11 ซ่อมหลังคาดาดฟ้าอาคาร 8 1 ปี 6 80,000 ฝ่ายกายภาพ 
12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วศ.วัสด ุ 1 ปี 6 1,000,000 ภ.วัสด ุ
13 ปรับปรุงห้องวิจัย  1 ปี 6 2,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
14 ปรับปรุงห้อง สนง ส.นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปี 6 2,000,000 สน.นวัตกรรม 

15 มูล่ี่ปรับแสง 1 ปี 6 102,000 ศ.คอมพิวเตอร์ 
 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 7 : จัดให้มีการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี  และอุปกรณ์ประกอบอาคาร  ให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ์ :  อาคาร  สถานท่ี  และอุปกรณ์ประกอบอาคาร  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนครั้งในรอบปีท่ีอาคารสถานท่ี หรืออุปกรณ์ประกอบมีปัญหาใช้การไม่ได้ต้องหยุดให้ใช้บริการ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ปรับปรุงห้องเรียนท่ัวไป 1 ปี จ านวนครั้งในรอบปีท่ีอาคาร   
สถานท่ี  หรืออุปกรณ์ประกอบ 

มีปัญหา  ใช้การไม่ได้   
ต้องหยุดให้ใช้บริการ 

 

6 2,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
2 ปรับปรุงห้องเรียนพื้นฐาน 1 ปี 6 2,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  1 ปี 6 500,000 ฝ่ายกายภาพ 
4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ปี 6 1,000,000 ศ.คอมพิวเตอร์ 
5 ปรับปรุงห้องประชุม   (ห้องประชุมใหญ่ฯ) 1 ปี 6 100,000 ฝ่ายกายภาพ 
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   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

6 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ 1 ปี จ านวนครั้งในรอบปีท่ีอาคาร   
สถานท่ี  หรืออุปกรณ์ประกอบ 

มีปัญหา  ใช้การไม่ได้   
ต้องหยุดให้ใช้บริการ 

 

6 100,000 ฝ่ายกายภาพ 
7 ปรับปรุงห้องน้ าในอาคารเรียน 1 ปี 6 200,000 ฝ่ายกายภาพ 
8 ซ่อมผนังและทาสี อาคาร 14 (อาคารชูชาต)ิ 1 ปี 6 100,000 ฝ่ายกายภาพ 
9 ซ่อมผนังและทาสีอาคาร วศ.ไฟฟ้า 1 ปี 6 800,000 ภ. วศ.ไฟฟ้า 
10 ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร 8 1 ปี 6 550,000 ฝ่ายกายภาพ 
11 ซ่อมหลังคาดาดฟ้าอาคาร 8 1 ปี 6 80,000 ฝ่ายกายภาพ 
12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วศ.วัสดุ 1 ปี 6 1,000,000 ภ.วัสดุ 
13 ปรับปรุงห้องวิจัย  1 ปี 6 2,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
14 ปรับปรุงห้อง สนง ส.นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปี 6 2,000,000 สน.นวัตกรรม 
15 มู่ล่ีปรับแสง 1 ปี 6 102,000 ศ.คอมพิวเตอร์ 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 8  :  ให้มีการปรับปรุง  พัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคาร  ให้มีความสะอาด  รม่รื่น  และสภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์:   คณะฯ  มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี  สวยงาม  น่าอยู่  น่าท างาน 
 ั  ี้ ัด  :  ความพึงพอใจของบุคลากรของคณะฯ  ต่อสภาพแวดลอ้มของคณะฯ  ในภาพรวม   (คะแนนเต็ม  5) 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 จัดท าสวนหย่อมรอบคณะฯ 1 ปี ความพึงพอใจของบุคลากร 
คณะฯ  ต่อสภาพแวดล้อม 

คณะฯ  ในภาพรวม 

4.0 1,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
2 สร้างโครงสร้างหลังคาผ้าใบลานจอดรถหน้าอาคาร 1  1 ปี 4.0 1,000,000 ฝ่ายกายภาพ 
3 สร้างทางเชื่อมอาคารและถนนภายในคณะฯ 1 ปี 4.0 20,000,000 ฝ่ายกายภาพ 

 
  ร  จ : ด้านการบริหารจัดการ : สารสนเทศ 
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ : เน้นการพึ่งพาตนเอง และระบบการบริหารที่คล่องตัว เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐพร้อมมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง ให้มีระบบการวางแผนและ 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ และความสามัคคีในการท างานร่วมกัน รวมทั้งปรับปรุง    
โครงสร้างและการบรหิารงานของสโมสรนสิิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 : ส่งเสรมิให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ : การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการจัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และช่วยประหยัดเวลาใน การท างานและบริหารจัดการ 
 ั  ี้ ดั 1. จ านวนระบบงานด้านการเรียนการสอน ที่มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน    2. จ านวนระบบงานด้านการบริการวิชาการ ที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน 
           3. จ านวนระบบงานด้านวิจัย บัณฑิตศึกษาและนวัตกรรม ที่มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  4. จ านวนระบบงานด้านบริหารจัดการ ที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน      
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   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   
ด  เน น  ร 

 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 
ประ  ณ 

ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะฯ และภาควิชาเป็นภาษาอังกฤษ 270 วัน คณะฯ และภาควิชามขี้อมูล
ภาษาอังกฤษในเชิงลกึบนหน้าเว็บไซต์ 

เว็บไซด์ มีข้อมูลเป็นสากลและได้รับความ
สนใจมากขึ้น 

100,000 รอง/ผช.คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 

2 โครงการบูรณาการข้อมูลเพือ่จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร 

270 วัน การบริหารจัดการทรัพยากรคณะฯ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพื่อให้ผู้บริหารมีขอ้มูลในการตัดสนิใจ 500,000 รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีฯ/ 

หน.สล. 
3 โครงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในสังกัดคณะฯ 
270 วัน Downtime ของเคร่ืองแมข่่ายลดลง เพิ่มความม่ันคงให้กับ เคร่ืองแมข่่ายของ

คณะฯ 
2,000,000 รองคณบดีฝ่าย 

เทคโนโลยีฯ/ 
หนภ.วศ.คต. 

4 โครงการปรับปรุงศูนย์กระจายข่าวสารของคณะและภาควิชา 150 วัน ข่าวสารครอบคลุมพื้นที่คณะฯ 
ทั้งหมด 

เผยแพร่ข่าวสารและสร้างเสริมจริยธรรม 2,000,000 รอง/ผช.คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีฯ/
หนน.ปชส. 

5 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบความม่ันคงของ
คณะฯ 

1 ปี 6 เดือน Traffic ถูกจัดระเบียบ, junk traffic 
ลดลง 

เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับ
เครือข่ายสือ่สารขอ้มูลของคณะฯ 

3,000,000 รองคณบดีฝ่าย 
เทคโนโลยีฯ/ 
หนภ.วศ.คต. 

6 โครงการสร้างห้องแถลงข่าวและบันทึกเสียงของคณะฯ 1 ปี มีห้องแถลงข่าวและ สตูดิโอในการตัด
ต่องานส่ือและ ปชส. 

ใช้ในการแถลงข่าวและ ใช้ในกิจการ ปชส. 2,000,000 รอง/ผช.คณบดี 
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ/

หนน.ปชส. 

7 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ที่มีลขิสิทธิ์
ถูกตอ้ง 

270 วัน ความพึงพอใจในการใช้ซอฟตแ์วร์ใน
การเรียนการสอน 

คณะฯ มีซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรม พร้อม
ให้บริการคณาจารย์และนิสิต 

7,000,000 คณะกก. ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 

8 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรียนการสอน 270 วัน ความพึงพอใจในการใช้งาน คณะฯ มีห้องคอมฯ ส่วนกลางที่ใชบ้ริการการ
เรียนการสอน 

2,000,000 คณะกก. ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 

9 โครงการพัฒนาระบบงานพัสด ุ 1 ปี การบริหารจัดการงานพัสดุมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

มีระบบงานพัสดุที่สามารถใช้งานไดท้ั้งคณะฯ
และภาควชิา 

2,000,000 คณะกก. ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ/ผู้ใช้งาน

ที่เกี่ยวข้อง 

10 โครงการจัดท าปฏทิินและของช าร่วย 60 วัน ปฏิทินจ านวน 1000 ชุดและของ
ช าร่วย 500 ชิ้น 

เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ 280,000 ผช.คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีฯ/
หนน.ปชส. 

11 โครงการแลกเปล่ียน ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัยและ
นักศึกษากับตา่งประเทศ 

1 ปี จ านวนผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษาที่มกีารแลกเปลี่ยน 

เพิ่มศักยภาพทางงานวิจัยและสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาต ิ

2,000,000 ผช.คณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 
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  ร  จ : ด้านการบริหารจัดการ :   ร   แผนแ ะประ ันคุณ  พ 
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ : เน้นการพึ่งพาตนเอง และระบบการบริหารที่คล่องตัว เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐพร้อมมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง ให้มีระบบการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ และความสามัคคีในการท างานร่วมกัน รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานของสโมสร
นิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 : การบริหารโดยยึดหลักบรหิารและประกันคณุภาพ 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์: ผลการด าเนินงานด้านกลไกประกันคุณภาพและการวางแผนของคณะฯ  ั  ี้ ัด :  คะแนนผลการประเมินตนเอง มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงการอบรมด้านบริหาร และคุณภาพส าหรับผู้บริหารอย่าง
น้อย 3 หลักสูตร 

2554 ร้อยละของผู้บริหารได้รับการอบรม 
ด้านบริหารและคุณภาพครบทุกหลกัสูตร 

>80% 100,000 งานแผนและ
ประกันฯ 

2 โครงการอบรมด้านคุณภาพส าหรับบุคลากร  2 หลักสูตร   
รวม 100 คน 

2554 จ านวนบุคลากรได้รับการอบรมด้านคุณภาพ >100  คน 100,000 

3 โครงการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ 2554 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง 4/5 2,000 งานแผนและ
ประกันฯ 4 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจากขอ้มูลประกัน 2554 จ านวนรายการสารสนเทศเพือ่การ

บริหาร   
>10 รายการ - 

5. การทบทวนแผนประจ าปี 2554 จ านวนคร้ังที่ได้รับการทบทวนต่อป ี 2 คร้ัง - 
6 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ส าหรับปี 2555-2558 2554 มีแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ส าหรับปี 2555-2558 1 แผน 1,000,000 
7 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ 2554 จ านวนแผนต้นแบบพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ 3 แผน - 

 
  ร  จ  :  ด้ น  ร นุรั ษ์ศ  ป ัฒนธรร  
ประเด็นยุทธศ ส ร์  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและยดึหลักธรรมาภิบาล 
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ  :  ให้มีวัฒนธรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็งและให้มีกิจกรรมทีเ่ป็นแหล่งรวมใจและความสามคัคีของบุคลากร 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1  :  จัดให้มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ที่ดีงามเกดิขึ้นในคณะฯ   ั  ี้ ัด  :  จ านวนกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม      
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
องค์กร เช่น งานสถาปนาคณะฯ งานปีใหม่ งานรดน้ าด าหัว 
งาน cleaning day 

2554 จ านวนของกิจกรรม 3 700,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 
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  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 2  : ให้กิจกรรมท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแนวทางรวมใจและความสามัคคีของบุคลากร 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ บุคลากรของคณะฯ  ทุกระดับมีความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจในการท างานและพัฒนาคณะฯ 
 ั  ี้ ัด  :  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด   
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 มีการประเมิน ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2554 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรมฯ ที่ได้รับการประเมินติดตาม 

>60 
 

ไม่มี รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 3  : การประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมให้เป็นประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ั  ี้ ัด  :  จ านวนโครงการประยกุต์ความรู้ทางวิศวกรรม  ในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 ประสานงาน และส่งเสริม การจัดงาน open house ในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในงานทางดา้นวิศวกรรมแขนง
ต่างๆ ต่อนิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

2554 จ านวนโครงการ 1 ไม่มี รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

 
  ร  จ : ด้ นน ั  รร   
นโยบ ย     ร  จระดับคณะ    
ด้ น  รเรียน  รส น  : เน้นการพัฒนานิสิตใหม้ีความคดิสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทดลองและห้องปฏิบัติการวิจัยให้มีความทันสมัย  ไม่ขยายการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  แต่เน้นการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน E-Learning 
ด้ น  ร  จัย : สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลยัวิจัยของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการเพิ่มความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษา และสง่เสริมให้อาจารยเ์ป็นนักวิจัยมืออาชีพเพิ่มข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเพิ่มจ านวน
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารสากล ต่อจ านวนอาจารย์ไม่นอ้ยกว่า 10% ให้ความส าคญักับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม และสร้างผลติภัณฑเ์ทคโนโลยีคนไทย 
ด้ นบร   ร      ร : ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ และใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทุกหน่วยงานมสี่วนร่วมในการให้บริการวิชาการให้มกีารติดตามประเมินผลโครงการ
พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าประสบการณ์ของอาจารย์มาใช้ในด้านการเรียนการสอนด้วย 
  ยุทธ์ระดับปฏ บั    รที่ 1 : ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการบรรจบกันของเทคโนโลยี (Technology Convergence)  รวมทั้งการท างานร่วมกันระหว่างภาควิชาและหน่วยงานตา่งๆ ภายในคณะฯ  
เพื่อค้นคว้าและขยายโอกาสในการสรา้งผลติภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆ  สร้างการเติบโตของรายได้  ลดคา่ใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสการแข่งขัน  จากการสรา้งผลงานของนิสิตและเหล่าคณาจารย ์
ผ ผ   ระดับ  ยุทธ ์ : มีผลงานด้านนวัตกรรมในกลุม่นิสิตทีเ่กิดจากนโยบายด้านนวัตกรรมของคณะเพิ่มมากขึ้นทุกสาขา : มีผลงานดา้นนวัตกรรมในกลุ่มอาจารย์ที่เกดิจากนโยบายด้านนวัตกรรมของ
คณะ : มีผลงานดา้นนวัตกรรมของคณะที่เป็นงานบริการวิชาการที่เกิดจากนโยบายด้านนวัตกรรมของคณะฯ 
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 ั  ี้ ัด :  1. จ านวนโครงการนวัตกรรมของนิสิตในแตล่ะภาควิชา 2. จ านวนโครงการนวัตกรรมของคณาจารย์ที่สร้างขึ้น  3. จ านวนโครงการนวัตกรรมที่เปน็งานบริการวิชาการ 
            4. รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมของคณะ  5. จ านวนครั้งของการจดัแสดงผลงานด้านนวตักรรม  6. จ านวนผู้เข้าชมเว็บ/จ านวนผู้ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิม่เตมิ 
   ดับ แผน  น/โคร   ร/  จ รร  ระยะเ   

ด  เน น  ร 
 ั  ี้ ัด เป้    ย  บ 

ประ  ณ 
ผ ้รับผ ด  บ 

1 โครงงานวิศวกรรมทีแ่สดงถึงความก้าวหน้าดา้นสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 

ตุลาคม 2554 -
กันยายน 2555 

จ านวนโครงงาน 10 400,000 
 

คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ฯ 
2 การต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิต 

ชั้นปีที่ 4  
ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

จ านวนโครงการ 1 300,000 

3 การต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจยัของอาจารย์ในคณะฯ ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

จ านวนโครงการ 2 500,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ฯ 4 จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และท าฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่
ความกา้วหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ และทางอินเตอร์เน็ต 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

จ านวนผลงานทีแ่สดง/จ านวนคร้ัง
ของการจัดนิทรรศการ 

20   1,000,000 

6 โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

จ านวนโครงการ 4 1,000,000 

7 การจัดต้ังชมรมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณะฯ ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

จ านวนผลงานที่สามารถเข้าร่วม
ประกวด/แสดงนิทรรศการ 

3 300,000 

8 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานความกา้วหน้าดา้น
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Opensource) 

ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2555 

จ านวนผลงาน/จ านวนผู้ใช้ประโยชน์
จากโครงการ 

1 ผลงาน/100คน 500,000 
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1.5 แผน  นประ ันคุณ  พข  คณะ 

  จ รร ด  เน น  ร 
ปึ พ.ศ. 2554 ปึ พ.ศ. 2555 

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. เก็บข้อมูล 12 เดือน 
 ตามตัวบ่งช้ี (D) 

                  

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในรอบ 
9 เดือน 

                  

4. ภาควิชาจัดท า SAR เตรียมการ
ประเมินและมีการแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินภาควิชา 

                  

5. ประเมินภาควิชา/วิทยาลัยการ
ชลประทาน ส านัก และสถาบัน © 

                  

6. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะฯ  

                  

6. คณะน าผล (4) มาจดัท า SAR บน
ระบบ CHE QA Online และ
เตรยีมการประเมินคณะฯ และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณะวชิา 

                  

7. ประเมินคณะวิชาบนระบบ CHE 
QA Online (C) 

                  

8. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยา
เขต/มหาวิทยาลัย 

                  

9. มก. น าผล (6) มาจัดท า SAR บน
ระบบ CHE QA Online เตรียมรับ
การประเมิน 

                  

10. ประเมินมหาวิทยาลัยบนระบบ 
CHE QA Online (C) 

                  

11. มก. ส่งรายงานประกันคุณภาพ
ประจ าปี (SAR)  ให้ สกอ. ผ่านระบบ 
CHE QA Online  (ภายใน 120 วัน 
นับจากสิ้นปีการศึกษา)  ภายใน 30 
กันยายน 

                  

12. หน่วยงานทุกระดับจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) และน าผลการประเมินไป
ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อไป (P) ภายใน 30 ตุลาคม 

                  

 
 
 

28-29 พ.ค.2555 

2-4 ก.ค.2555 
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1.6 โคร สร้    รบร   ร  นข  คณะ 
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1.7 ร ยน  ผ ้บร   ร  น แ ะคณะ รร   รฝ่ ย    ๆ ข  คณะ 
       1.7.1  ท  เนียบผ ้บร   ร  
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     1.7.2 ร ยน  ผ ้บร   ร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 32 

32 

  

 

 

 

1.8 ผ   นประจ  ปี  รศึ ษ  2554 ที่คณะ  ค    ใจ 
1.8.1 คณะ  ศ  รร ศ ส ร์ ได้รับร   ั ระดับสถ บัน 

 ได้รับร   ั   เ ย :  น  ย  นพ เพีย  
 
คณะวิศวกรรมได้รับรางวัลเชยจากการประกวดหน่วยงานพอเพียงใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 
 
 

  ได้รับร   ั จ  โคร   รร   ั คุณ  พ   . 
  

คณะวิศวฯ คว้ารางวัลดีเยี่ยม จากโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี 2554 ดังนี้ 

- ประเภทท่ี 1 หน่วยงานคุณภาพ  ได้แก่ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553  

- ประเภทท่ี 5 แนวปฏิบัติท่ีดี /นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน มี 2 
ผลงาน คือ  
   1. การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   2. การสร้างผลงานวิจัยผ่านโครงการสหกิจศึกษา โดย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  
โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 

 

1.8.2   จ รย์แ ะน ส  ได้รับร   ั ประดับ      
         ธ   รบดี   . รับร   ั  "ครุฑท  ค  " ผ ้บร   ร ขร .พ เรื นดีเด น  

                        รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล                 
   “ครุฑทองค า” หรือ ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2553-2554 ซึ่งจัดโดย                 
   สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย  
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           จ รย์แ ะน ส  ได้รับร   ั นั ประด ษฐ์ 
อาจารย์และนิสิตคณะฯ ที่ได้รับการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  ให้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจ าปี 2555 และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2554 ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
o รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  

- ผ   น ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริงส าหรับวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด เจ้ ข  ผ   น ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ 
เกษตรเกษม  (วศ.ฟฟ.)  และ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ (วศ.คต.) 

o รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2555 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม รางวัลดีเด่น สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  
- ผ   น เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ  เจ้ ข  ผ   น อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ (วศ.อก.) 

o รางวัลดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  
- ผลงาน เครือข่ายระบบพยากรณ์โรคใบไหม้ของข้าวเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ 

(วศ.คต.)และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย (วศ.คต.) 
o รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2554 รางวัลระดับดี  

- ผ   น การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาดจากเถ้าแกลบโดยใช้ไคโตซาน เป็นสารแม่แบบและการใช้
เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ ฟิชเชอร์โทรป (Synthesis of Bimodal Porous 
Silica from Rice Husk ash using Chitosan as Template and the Application as Catalyst 
Support for Fischer – Tropsch) เจ้ ข  ผ   น ดร.ธงไทย วิฑูรย์ (วศ.คม.) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.
เมตตา เจริญพานิช (วศ.คม.) 
 

1.8.3 น ส  ได้รับร   ั ระดับโ   

       
  

นิสิต มก. คว้าแชมป์หุ่นยนต์โลก iNexus World Championship 2011 

ผลงานหุ่นยนต์เก็บของ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
หุ่นยนต์โลก จากการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ไอเน็กซัสชิงแชมป์โลก 2011 (iNexus World Championship 2011) 
ในงาน Techfest 2011 เมื่อวันที่ 7 – 9 มกราคม 2554 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยทีม C2R@KPS  
ที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้มีสมาชิกประกอบด้วย  นายทรงวุฒิ นักรบ  นายกวิน  อาวรณ์  นายวสันต์ รัตนวรรณ    
นายเอกวุฒิ ไชยรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์พิเชษฐ์ สืบสายพรหม และ อาจารย์
เสกสรร มธุลาภรังสรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 
 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 -36,476,453 416,521,589 318,318,546 98,203,043 
งบประมาณเงินรายได้ 341,189,269 169,739,400 171,449,869 217,495,214 160,926,330 56,568,884 131,295,900 133,484,521 -2,188,621 

รวม (บาท) 475,627,469 307,258,213 168,369,256 360,572,314 340,479,883 20,092,431 547,817,489 451,803,067 96,014,422 
 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 
เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินงบประมาณ เงินรายได ้

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 217,495,214.27 143,037,100.00 347,228,649.94 131,566,200.00 416,521,589.09 131,295,900.00 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 33,719,947.69 - 30,686,718.57 - 32,490,759.44 - 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานที่และที่ดิน 

94,043,930.47 178,188,303.57 155,704,962.03 139,051,985.11 133,615,249.46 130,919,950.60 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวชิาชีพ - - - - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 592,554.98 - 952,686.81 - 1,101,292.45 - 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ 

497,798.23 971,773.85 1,174,395.80 1,208,100.35 252,217.95 1,163,969.95 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ - - -  - - 
สินทรัพย์ถาวร - - -  - - 
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  รายรับ-รายจ่ายจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประเภท ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
1.งบบุคลากร 106,625,600.00 107,151,129.58 
2.งบด าเนินการ 24,409,900.00 23,744,202.20 
3.งบลงทุน - - 
4.งบอุดหนุน 260,400.00 260,400.00 
5.งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 131,295,900.00 131,155,731.78 
 
 รายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์     

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1.การจัดการศึกษา 277,101,764 1.งบบุคลากร 17,980,443 
2.การบริหารงาน 10,065,111 2.งบด าเนินงาน 77,916,699 
3.การบริการวิชาการ 32,490,749 3.งบลงทุน 184,470,328 
4.การอ่ืน 96,863,964 4.งบเงินอุดหนุน 4,545,843 

รวม 416,521,589 5.งบรายจ่ายอื่น 33,405,234 
  รวม 318,318,546 

 
1.9.2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2552-2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

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

ปริญญาโท (รวม) 9 16 22 9 16 22 9 17 23 
- หลักสูตรภาษาไทย          
- หลักสูตรนานาชาต ิ          

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

รวมทั้งหมดทุกระดับ 27 27 51 27 33 51 27 34 52 
-รวมหลักสูตรภาษาไทย          
- รวมหลักสูตรนานาชาติ          

หมายเหตุ : หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษของระดับปรญิญาเดียวกันใช้หลักสูตรเดียวกันนับเป็น 1 หลักสูตร 
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 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน ไม่เปิดสอน ภาคปกต ิ

() 
ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 
() 

นานาชาติ 
() 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี  -  -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ปริญญาโท แผน ก    -  - 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก    -  - 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี  -  -  - 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท แผน ก    -  - 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก  -  -  - 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมส ารวจ
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ปริญญาตรี  -  - - 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรม
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 

ปริญญาโท แผน ก  -  - - 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรม
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 

ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยี
โครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

ปริญญาโท แผน ก  -  - - 

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยี
โครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี  -  -  - 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท แผน ก  -  - - 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก  -  - - 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
และความรู้ (นานาชาติ) 

ปริญญาตรี -   -  - 

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี  -  -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท แผน ก  -  -  - 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก  -  -  - 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ) 

ปริญญาโท แผน ก -   -  - 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี  -  -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท แผน ก    -  - 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท แผน ข -   -  - 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก    -  - 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการวิศวกรรม ปริญญาโท แผน ก    -  

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการวิศวกรรม ปริญญาโท แผน ข    -  
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน ไม่เปิดสอน ภาคปกต ิ
() 

ภาคพิเศษ 
() ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ 

() 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี    -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท แผน ก  -  -  - 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก  -  -  - 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต 

ปริญญาตรี    -  

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ปริญญาตรี  -  -  - 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ปริญญาโท แผน ก  -  -  

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ปริญญาเอก  -  -  - 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี  -  -  - 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท แผน ก    -  

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท แผน ข    -  

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก  -  -  - 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ ปริญญาตรี  -  -  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ ปริญญาโท แผน ก  -  -  - 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ        

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ ปริญญาตรี  -  -  - 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและ
อวกาศและบริหารธุรกิจ(หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา) 

ปริญญาตรี -   -  - 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการ
บินและอวกาศ 

ปริญญาโท 
แผน ก 

 -  -  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยกีารบิน ปริญญาตรี  -  - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์        
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

ปริญญาโท แผน ก  -  - - 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 

ปริญญาโท แผน ก  -  - - 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 

ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

ปริญญาโท แผน ก  -  - - 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

ปริญญาโท แผน ข  -  - - 

รวม  46 15 50 - 34 28 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 
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1.9.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปิดสอน)  
- รายละเอียดในภาคผนวก ก-2 รายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 29 19 9 57 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 87 47 47 181 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 79 13 110 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 76 25 5 106 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 45 66 16 127 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 50 20 7 77 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 26 17 6 49 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 35 5 69 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ 56 56 ไม่เปดิสอน ป.เอก 112 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 105 5 ไม่เปดิสอน ป.เอก 110 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 16 ไม่เปดิสอน ป.โท ไม่เปดิสอน ป.เอก 16 
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ไม่เปดิสอน ป.ตร ี 12 ไม่เปดิสอน ป.เอก 12 
สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ไม่เปดิสอน ป.ตร ี N/A ไม่เปดิสอน ป.เอก N/A 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่เปดิสอน ป.ตร ี N/A ไม่เปดิสอน ป.เอก N/A 

รวม 537 381 108 1,026 
 

1.9.4 จ านวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 

1.บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 9.5 4 
ปริญญาโท 77.5 61 
ปริญญาเอก 199.5 210 
รวม 286.5 275 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 0.5 1 
ปริญญาโท 1 1 
ปริญญาเอก 3.5 5 
รวม 5 7 

รวมบุคลากรสาย
วิชาการ 

ปริญญาตร ี 10 5 
ปริญญาโท 78.5 62 
ปริญญาเอก 203 215 
รวมทั้งหมด 291.5 282 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 39 

39 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท 4 7 
ปริญญาเอก 1 1 
รวม 5 8 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวม - - 

รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท 4 7 
ปริญญาเอก 1 1 
รวมทั้งหมด 5 8 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 263 282.5 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 535.5 572.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  24 21 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 559.5 592.5 
หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 
6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน และน้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 

 จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) (ไม่รวมลา) 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จ านวน 
(คน) 

ผลรวม 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน) 
ต าแหน่งทางวิชาการ ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(คน) 

ค่าน้ าหนัก จ านวน 
(คน) 

ค่าน้ าหนัก จ านวน 
(คน) 

อาจารย ์ 0 4 2 21 5 82 107 452 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 3 17.5 6 69 87.5 467.5 
รองศาสตราจารย ์ 3 0 5 23.5 8 62 85.5 613.5 
ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 2 2 20 
ผลรวมจ านวน (คน) 5 62 215 282  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก  1 212 1,340  1,553 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของอาจารยป์ระจ า หารด้วย จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด) 

         = 1,553 = 5.51 
            282 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) 

= 5.51 x 5 =  4.59 
         6  

หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด ก าหนดใหน้ับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 
6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน และน้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานบัได้ 
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จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที)่ (ไม่รวมลาทุกประเภท) 
ภาคิวชา/สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - 3 11 14 - 4 12 16 - 6 9 15 - - - - - 13 32 45 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2 - 7 9 - 3 11 14 - 3 5 8 - - - - 2 6 23 31 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี - - 7 7 - - 6 6 - - 10 10 - - - - - - 23 23 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า - 1 6 7 - 2 2 4 - 1 4 5 - - - - - 4 12 16 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 6 8.5 15.5 1 3 14 18 - 2.5 8.5 11 - - - - 2 11.5 31 44.5 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - 1 8 9 - 1 10 11 - 5 12.5 17.5 - - 2 2 - 7 32.5 39.5 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - 1 3 4 - 2 6 8 - 2 4 6 - - - - - 5 13 18 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - 2 13 15 - - 2 2 - 4 7 11 - - - - - 6 22 28 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ - 2 10 12 - 1 3 4 - - - - - - - - - 3 13 16 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1 3.5 8.5 13 - 1.5 3 4.5 - - 2 2 - - - - 1 5 13.5 19.5 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทาง
อุตสาหกรรม (RDiPT) 

- 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

ส่วนกลางคณะฯ - 0.5 - 0.5 - - - - - - - - - - - - - 0.5 - 0.5 
รวมท้ังหมด 4 21 82 107 1 17.5 69 87.5 - 23.5 62 85.5 - - 2 2 5 62 215 282 

 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 5 60 213 278 105 87 84 2 278 
2 6-9 เดือน - 4 4 8 4 1 3 - 8 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 1 1 5 7 6 - 1 - 7 
4 ลาศึกษาต่อ  8 12 - 20 18 2 - - 20 
5 ลาเขียนต ารา - - 1 1 - - 1 - 1 

รวมท้ังหมด 14 77 223 314 133 90 89 2 314 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 5 62 215 282 107 87.5 85.5 2 282 

หมายเหตุ:  บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้
นับบุคลากรทีม่ีระยะเวลาการท างาน
ดังนี ้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  
คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 
คน และน้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถ
น ามานับได ้
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 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 
หน่วยงาน ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ปฏิบัติการ อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 

ส านักงานเลขานุการ - 8 2 - 1 2 3 - - - - - - - - 24.5 33 2 27.5 42 6 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - - - 1 2 - 4 2 - - - - - - - 9 5.5 - 14 9.5 - 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 3 - - - - 1 - - - - - - - - 4 9 - 5 12 - 

ภาควิชาเคม ี - - - - - 1 2 2 - - - - - - - 1.5 4 2 3.5 6 3 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 4 4 - 4 6 - 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - 2 - - - - 1 2 - - - - - 2 - 5 3 - 6 9 - 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - 1 - - - 2 1 - - - - - - 1 - 5 8 1 6 10 3 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 1 - - - - - - - - - - - - 2 7 1 2 7 2 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - 1 - 3 - - - - - - - - 4 6.5 1 7 7.5 1 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ - - - - - - - - - - - - - - - 2 4.5 - 2 4.5 - 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 8 2 3 9 2 

โครงการ ป.ตร ี - - - - - - - - - - - - - - - 3 7 - 3 7 - 

โครงการ ป.โท - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 6 - 1.5 6 - 

ศูนย์ต่างๆ - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 5 12 2 6 13 2 

สถาบันต่างๆ - - - - - - - - - - - - - 1 - 6.5 14 2 6.5 15 2 

โครงการ IMPAC-T - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 

รวม - 16 3 1 5 5 16 6 0 0 0 0 0 5 0 80 132.5 13 97 164.5 21 

หมายเหตุ:  บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน และน้อยกวา่ 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 61 - - 5 66 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 41 7 10 3 61 
ภาควิชาเคม ี 9 10 8 8 35 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 18 10 6 - 34 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 59 - 1 5 65 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 58 4 3 - 65 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 24 11 6 2 43 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 16 13 - 47 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ 19 7 4 10 40 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 4 1 0 0 5 
ส านักงานเลขานุการ 64 71 88 - 223 
ส.วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 13 6 1 - 20 
ส.วิศวกรรมพลังงาน 6 2 - 4 12 
ส.นวัตกรรมสารสนเทศ 5 9 - - 14 

รวม 390 154 140 37 730 

 
1.9.5  จ านวนนิสิตทั้งหมด (นับจ านวนหัวนิสิตจริง)  
 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                               

(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถนุายน 2554 จากกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวมท้ังสิ้น 

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,426 1,234 1,280 1,754 - - 5,694 

หลักสูตรภาษาไทย 
รวม 1,179 949 1,042 1,534 - - 4,704 

ภาคปกติ 727 671 733 857 - - 2,988 
ภาคพิเศษ 452 278 309 677 - - 1,716 

หลักสูตรนานาชาติ รวม 247 285 238 220 - - 990 

ยังไม่แยกสาขาวิชา  
รวม 725 1 - - - - 726 

ภาคปกติ 392 1 - - - - 393 
ภาคพิเศษ 333 - - - - - 333 

ภาควิชาวิศวกรรมการบิน รวม 69 66 125 188 - - 448 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ  ภาคปกติ 22 27 38 46 - - 133 
การจัดการการบิน     ภาคพิเศษ - - 26 36 - - 62 
การจัดการเทคโนโลยีการบิน     ภาคพิเศษ 23 14 - - - - 37 
เทคโนโลยีการบิน     ภาคพิเศษ - - 30 29 - - 59 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ- บริหารธุรกิจ  นานาชาติ 24 25 (1)* 31 77 - - 157 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวมท้ังสิ้น 
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,426 1,234 1,280 1,754 - - 5,694 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวม 110 97 90 121 - - 418 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ภาคปกติ 37 62 56 87 - - 242 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้  นานาชาติ 73 35 34 34 - - 176 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รวม 50 96 99 137 - - 382 

วิศวกรรมเคม ี 
ภาคปกติ 6 50 56 59 - - 171 
ภาคพิเศษ 44 46 43 78 - - 211 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รวม 185 352 313 393 - - 1,243 

วิศวกรรมเครื่องกล  
ภาคปกติ 4 98 104 122 - - 328 
ภาคพิเศษ - - 4 98 - - 102 
นานาชาติ 79 (1)* 151 122 (1)* 73 (1)* - - 425 

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
ภาคปกติ 16 29 29 19 - - 93 
ภาคพิเศษ 15 - 3 46 - - 64 
นานาชาติ 71 74 51 35 - - 231 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า รวม 54 50 59 92 - - 255 
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า  ภาคปกติ - - - 44 - - 44 
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  ภาคปกติ 54 50 59 48 - - 211 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 28 234 234 349 - - 845 

วิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาคปกติ 28 127 137 162 - - 454 
ภาคพิเศษ - 107 97 187 - - 391 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวม 118 104 113 157 - - 492 
วิศวกรรมโยธา  ภาคปกติ 81 82 86 96 - - 345 
วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์     ภาคพิเศษ 37 32 27 61 - - 157 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รวม 45 53 78 117 - - 293 

วิศวกรรมวสัด ุ 
ภาคปกติ 45 30 47 46 - - 168 
ภาคพิเศษ - 23 31 71 - - 125 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวม 38 42 37 43 - - 160 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภาคปกติ 38 42 37 43 - - 160 
ภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ รวม 4 129 132 157 - - 422 

วิศวกรรมอุตสาหการ  
ภาคปกติ 4 73 84 85 - - 246 
ภาคพิเศษ - 56 48 71 - - 175 
นานาชาติ - - - 1 - - 1 

(…..)* หมายเหตุ : เป็นนิสิตต่างชาติ รวม 4 คน (วศ.คก. ปี 1 = ไนจีเรีย, ปี 3 =พม่า, ปี 4= อียิปต์ และ IDDP ปี 2 =อินเดีย) 
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 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลจากกองแผนงาน มก.) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 
แผน ก แผน ข รวม 

วิศวกรรมศาสตร์ 1,079 709 1,788 239 2,027 

หลักสูตรภาษาไทย 
รวม 986 674 1,660 222 1,882 

ภาคปกติ 732 - 732 194 926 
ภาคพิเศษ 254 674 928 28 956 

หลักสูตรนานาชาติ รวม 93 35 128 17 145 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ รวม 26 - 26 - 26 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคปกติ 7 - 7 - 7 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคพิเศษ 19 - 19 - 19 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รวม 113 - 113 38 151 

วิศวกรรมเคม ี
ภาคปกติ 106 - 106 35 141 
นานาชาติ 7 - 7 3 10 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รวม 113 - 113 40 153 
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 113 - 113 40 153 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิเตอร์ รวม 102 129 231 28 259 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ภาคพิเศษ 87 - 87 28 115 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 15 129 144 - 144 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า รวม 55 18 73 16 89 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
ภาคปกติ 31 - 31 16 47 
ภาคพิเศษ 24 18 42 - 42 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 225 - 225 27 252 
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 200 - 200 27 227 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ส าหรบัระบบฝังตวั  นานาชาติ 25 (1)* - 25 - 25 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวม 162 130 292 23 315 

วิศวกรรมโยธา 
ภาคปกติ 117 - 117 23 140 
นานาชาติ 28 (2)* - 28 - 28 

เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 16 34 50 - 50 
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 1 96 97 - 97 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ รวม 38 - 38 - 38 
วิศวกรรมวสัด ุ ภาคปกติ 38 - 38 - 38 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวม 88 97 185 21 206 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาคปกติ 62 - 62 21 83 
ภาคพิเศษ - 97 97 - 97 
นานาชาติ 26 (3)* - 26 - 26 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 
แผน ก แผน ข รวม 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 75 147 222 46 268 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาคปกติ 58 - 58 32 90 
นานาชาติ 4 (1)* 5 9 14 23 

การจัดการวิศวกรรม 
ภาคพิเศษ 10 112 122 - 122 
นานาชาติ 3 30 33 - 33 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 12 80 92 - 92 
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 46 77 123 - 123 
สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 24 31 55 - 55 

(…..)* หมายเหตุ : เป็นนิสิตต่างชาติ รวม 6 คน (วศ.ยธ. ปี 2 = 2 คน ประเทศบังกลาเทศ 1 คน และเมาดีฟ 1 คน, วศ.อก. ปี 3 =    
1 คน ประเทศพม่า, วศ.ฟฟ. ปี 2= 1 คน ประเทศลาว และ วศ.สวล ป.โท ปี 2 = 3 คน ประเทศศรลีงักา 1 คน และพม่า 2 คน) 

 
 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 130 244 374 82 205 287 161 217 378 
- ลาออก 81 148 229 23 23 46 87 49 136 
- คัดชื่อออก 49 96 145 59 182 241 74 168 242 
ปริญญาโท  -ไม่มีข้อมูล- 
ปริญญาเอก  -ไม่มีข้อมูล- 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 130 244 374 82 205 287 161 217 378 
- ลาออก 81 148 229 23 23 46 87 49 136 
- คัดชื่อออก 49 96 145 59 182 241 74 168 242 
(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามล าดับ) 
 

 อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจ านวนนิสิตจบตามเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร) ปีการศึกษา 2552-
2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 

ปริญญาตรี (รวม) 76.88 54.36 65.62 82.60 86.84 84.62 N/A N/A 66.80 
- หลักสูตรภาษาไทย 76.88 33.08 54.98 82.60 49.65 66.13 - - N/A 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - 31.28 31.28 - 37.22 37.22 - - N/A 
ปริญญาโท (รวม) N/A 
- หลักสูตรภาษาไทย          
- หลักสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม) N/A 
- หลักสูตรภาษาไทย          
- หลักสูตรนานาชาติ          
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 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ภาคปกติ (ปี-เดือน) ภาคพิเศษ (ปี-เดือน) เฉลี่ย (ปี-เดือน) ระยะเวลาศึกษาที่ก าหนดในหลักสตูร 

ปริญญาตรี (รวม) N/A N/A N/A N/A 
- หลักสูตร...     
- หลักสูตร...     

ปริญญาโท (รวม) N/A N/A N/A N/A 
- หลักสูตร...     
- หลักสูตร...     

ปริญญาเอก (รวม) N/A N/A N/A N/A 
- หลักสูตร...     
- หลักสูตร...     

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  
ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวน

อาจารย์ 
จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 

FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 45 1,049.94 1,030.94 1,040.44 23.12 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 31 607.83 583.05 595.44 19.21 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 23 225.06 232.06 228.56 9.94 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 16 177.71 142 159.85 9.99 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 44.5 852.88 944.06 898.47 20.19 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 39.5 374.80 395.85 385.33 9.76 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 73.35 57.71 65.53 3.64 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 28 473.48 418.08 445.78 15.92 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ 16 296.59 312.59 304.59 19.04 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 19.5 242.35 243.82 243.09 12.47 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม 
(RDiPT) 

1 - - - - 

ส่วนกลางคณะ 0.5 - - - - 
รวมทั้งหมด 282 4,373.99 4,360.16 4,367.08 15.49 

หมายเหต:ุ ข้อมูลอาจารย์ไม่รวมลา และนบัจ านวนอาจารย์ดังนี้ ระยะการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9-12 เดือน นับ 1 คน 6-9 เดือน  นบั 0.5 คน และน้อยกว่า 6 เดือน นับ 0 คน 
 

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 262 266 282 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) N/A N/A 4,367.08 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  20) 

N/A N/A 15.49 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 
รวมวิศวกรรมศาสตร์  1,048 426 10 1,484 

หลักสูตรภาษาไทย  
รวม 956 374 10 1,340 

ภาคปกติ 636 128 8 772 
ภาคพิเศษ 320 246 2 568 

หลักสูตรนานาชาติ   
รวม 92 52 - 144 

ภาคปกติ - 20 - 20 
ภาคพิเศษ 92 32 - 124 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ รวม 135 7 - 142 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคปกติ 35 - - 35 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคพิเศษ - 7 - 7 
การจัดการการบิน  ภาคพิเศษ 33 - - 33 
เทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ 38 - - 38 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ นานาชาต ิ   ภาคพิเศษ 29 - - 29 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวม 104 54 2 160 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ภาคปกติ 82 - - 82 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ภาคพิเศษ - 8 2 10 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ - 46 - 46 
วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู-้นานาชาติ ภาคพิเศษ 22 - - 22 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี รวม 74 45 2 121 
วิศวกรรมเคม ี ภาคปกติ 43 25 2 70 
วิศวกรรมเคม ี ภาคพิเศษ 31 - - 31 
วิศวกรรมเคมี นานาชาต ิ   ภาคปกติ - 20 - 20 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รวม 241 13 - 254 
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 92 13 - 105 
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 57 - - 57 
วิศวกรรมเครื่องกล นานาชาต ิ   ภาคพิเศษ 18 - - 18 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคปกติ 30 - - 30 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ 28 - - 28 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ ภาคพิเศษ 16 - - 16 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า รวม 40 7 

 
47 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ภาคปกติ 40 1 - 41 
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ภาคพิเศษ - 6 - 6 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 151 30 1 182 
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 106 23 1 130 
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 45 - - 45 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ส าหรับระบบฝังตัว นานาชาติ    ภาคพิเศษ - 7 - 7 
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คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวม 88 84 3 175 
วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 76 36 3 115 
วิศวกรรมโยธา นานาชาต ิ   ภาคพิเศษ - 6 - 6 
วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร์ ภาคพิเศษ 12 - - 12 
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ - 42 - 42 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ รวม 48 6 - 54 
วิศวกรรมวสัด ุ ภาคปกติ 26 6 - 32 
วิศวกรรมวสัด ุ ภาคพิเศษ 22 - - 22 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวม 39 39 2 80 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 39 13 2 54 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ - 21 - 21 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาต ิ   ภาคพิเศษ - 5 - 5 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 128 70 - 198 
วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 67 11 - 78 
วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 54 - - 54 
วิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาต ิ   ภาคพิเศษ 7 2 - 9 
การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ - 45 - 45 
การจัดการวิศวกรรม นานาชาต ิ   ภาคพิเศษ - 12 - 12 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ - 24 - 24 
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ - 35 - 35 
สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ - 12 - 12 

 

 ข้อมูลจ านวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ชื่อชมุนุมนิสิต กิจกรรม จ านวนองค์กรนสิิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื 

ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
คณะฯ สโมสรนสิิต ปลูกป่าชายเลน 1 1 1 

เกียร-์มนุษย-์กระป๋อง สู่
การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

  1 

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ Key# camp 

  1 

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม WE’ US 

  1 

โครงการ ME อาสาพา
กันไปท าความสะอาดวดั 

  1 

รวมทั้งหมด 1 1 5 
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 บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการภายในและภายนอกประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2554  

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
ลักษณะความ

ร่วมมือ 
ระยะเวลา      

(วันที่ลงนาม) 
งบ 

ประมาณ 
1 Memorandum of Understanding  Bishop Heber 

CollegeAutonomous  (อินเดีย) 
ความร่วมมือด้าน
วิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

3 กรกฎาคม 
2554 

- 

2 Memorandum of Understanding for the 
Development of Academic Cooperation  

Curtin University of Technology  
(ออสเตรเลีย) 

3 สิงหาคม 
2554 

- 

3 Memorandum on Student Internship  Nara Institute of Science and   
Technology (ญี่ปุ่น) 

28 กุมภาพันธ์ 
2555 

- 

4 Memorandum of Understanding Stichting Deltares,     
(เนเธอร์แลนด)์ 

20 มีนาคม 
2555 

- 

5 TAIST Tokyo Tech Implementation 
Agreement hereby established among  

Tokyo Institute of     
Technology (ญี่ปุ่น) 

12 มีนาคม 
2555 

- 

7 Cooperation agreement  Oulu University of   Applied 
Sciences (ฟินแลนด)์ 

28 พฤษภาคม 
2555 

- 

8 Memorandum of Understanding Vaasan ammattikorkeakoulu, 
University of Applied Science 
(ฟินแลนด)์ 

29 พฤษภาคม 
2555 

- 

9 บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  สถาบันการบินพลเรือน ความร่วมมือด้าน
วิชาการ 

1 กรกฎาคม 
2554 

- 

10 บันทึกข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการบริหาร
ทรัพยากรน้ าภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย/บริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก 

ความร่วมมือด้าน
การพัฒนาและ
การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ 

1 กรกฎาคม 
2554 

- 

11 ข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย  

กระทรวงอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

20 มกราคม 
2555 

- 

12 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบูร
ณาการภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

ความร่วมมือด้าน
การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ 

1 กุมภาพันธ์ 
2555 

- 

13 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม 

บริษัทไอเส็ค อิงค์ จ ากัด ความร่วมมือด้าน
วิชาการ 

20 กุมภาพันธ์ 
2555 

- 

14 Agreement for Educational 
Cooperation  

มหาวิทยาลัยสยาม  ความร่วมมือด้าน
การพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

22 กุมภาพันธ์ 
2555 

- 

15 บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการโทรคมนาคม เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

25 เมษายน 
2555 

- 

16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประยุกต์ใช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ความร่วมมือด้าน
การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ 

14 พฤษภาคม 
2555 

- 
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1.9.6  งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร ์  รวมทั้งสิ้น 1,650,000 14,824,333 522,212,788 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 350,000 3,844,000 56,150,950 
1 การพัฒนาแบบจ าลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของ

เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรับการขนส่งในประเทศไทย 
รศ.ดร.ธ ารงค์รัตน์ 

มุ่งเจริญ 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  600,000  

2 ERIA Research Project on 3R policies in Southeast and 
East Asia 

Economic Research Institute for 
ASEAN and East Asia 

  450,000  

3 การจ าลองกระบวนการในการทดลองแทปแบบปั๊มโพรบ รศ.ดร.ผึ่งผาย 
พรรณวดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     
4 การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่อง

ผสมแบบเจ็ด 
บริษัท พีคิวเคมีคอลส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

  100,000   

5 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยา CU-MN-Zn บนตัวรองรับ Ferrierite ด้วย Zr 
เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ DME โดยตรง 

ผศ.ดร.กานดิส  
สุดสาคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

6 การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งเมมเบรนซีโอไลต์ SUZ-4 
เพื่อใช้ในการก าจัดก๊าซ Nox 

รศ.ดร.ไพศาล  
คงคาฉุยฉาย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

7 การสังเคราะห์วัสดุนาโนด้วยเทคนิคแอโรซอล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   2,152,000   
8 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิริยาการเปล่ียนอะซิโตน

เป็นคิวมีน 
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด   800,000  

9 การจ าลองกระบวนการเพื่อการออกแบบการผลิตไซโคลเฮกชา
โนน 

รศ.ดร.ธงไชย  
ศรีนพคุณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

10 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 11  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   1,100,000   
11 การผลิตน้ ามันดีเซลจากก๊าซสังเคราะห์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บน

ตัวรองรับซิลิกาเมโซพอร์โครงสร้างผสม 
รศ.ดร.เมตตา  
เจริญพานิช 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

12 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   2,212,000   

13 การดูดซับของ INAX-1 และ INAX-2 บริษัท SCG Cement (SRI)   225,000  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 

ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ
ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

14 นวัตกรรมการผลิตสารเปล่ียนสถานะส าหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

รศ.ดร.ศิริกัลยา  
สุวจิตตานนท์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

*15 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์
พลังงาน 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  5,070,000  

16 การไพโรไลซิสร่วมชีวมวลและมูลวัวเพื่อผลิตน้ ามันชีวภาพและ
ปุ๋ยคาร์บอน 

รศ.ดร.อภิญญา 
ดวงจันทร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  220,000   

17 การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสแบบขั้นตอนเดียว รศ.ดร.เพ็ญจิตร  
ศรีนพคุณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

18 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ด า ศูนย์ประสานงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ส านักงานอธิการบดี 

 1,000,000   

19 โครงการเคยู-ไบโอดีเซล ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   1,200,000  

*20 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ด าเพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนในอนาคต 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   34,000,000  

*21 งานวิจัยเรื่องดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกสบู่ด า (โครงการหลัก: 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ด าเพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนในอนาคต) 

  1,000,000  

22 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซล
เชิงพาณิชย์จากสาหร่าย 

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุชั้นสูง 

  378,000  

23 Field Trial Consultant บริษัทโตโยต้า ทรูโช ประเทศไทย จ ากัด   600,000   
24 การพัฒนาอิเลคโทรดปริมาณใส่แพลทินัมต่ าส าหรับเซลล์

เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 
รศ.ดร.สุนันท์  
ลิ้มตระกูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

25 สภาวะท่ีเหมาะสมในการก าจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วย
โปรติเอส 

ผศ.ดร.นันทิยา 
หาญศุภลักษณ์ 

 200,000   

26 การสกัดแกมมา-ออไรชานอลจากน้ ามันร าข้าวโดยใช้พอลิเมอร์
ลอกแบบโมเลกุลสังเคราะห์จากกรดอนาคาร์ดิก 

ผศ.ดร.อรรถศักดิ์  
จารีย์ 

 200,000   
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

27 การผลิตอนุภาคคอมพอสิตระหว่างยามีเฟนนามิกแอซิดและพอลีเอทีลีนไกล
คอลด้วยกระบวนการท่ีใช้ของไหลท่ีสภาวะใกล้จุดวิกฤต 

ผศ.ดร.มานพ  
เจริญไชยตระกูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

28 การผลิตเอทานอลและเอนไซม์โดยกระบวนการหมักจากผักตบชวา ผศ.ดร.อนุสิษฐ์  
ธนะพิมพ์เมธา 

 200,000   

29 การศึกษา Deconvolution ของการกระจายตัวของมวลโมเลกุลและ
ปริมาณโคมอนอเมอร์: การประยุกตใ์ช้เพ่ือการศึกษาและควบคุม
โครงสร้างพอลิเอทธิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นต่ า 

ผศ.ดร.สิริพล  
อนันตวรสกุล 

 200,000    

30 ผลของค่าแฟรกทัลของพื้นผิวซิลิกาและการปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาด้วย
โพลีเอทิลีนไอมีนต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

อ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000     

31 การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมได
ออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล ส าหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติม
ไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือผลิตเมทานอล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  112,000   

32 การสังเคราะห์คอปเปอร์ไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมออกไซด์ด้วย
กระบวนการโซล-เจล ส าหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของ
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  4,800,000  

33 ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีราคาถูกและประสิทธิภาพสูง   480,000  

34 การศึกษาการกระจายตัวของคาร์บอนนาโนทิวบบ์นวัสดุเชิงประกอบเส้นใย
แก้วอพี็อกซ่ีเพื่อใช้เป็นอปุกรณ์ส่งสัญญาความเครียดวัสดุ 

อ.ดร.ปวีนา  
สุรียธนาภาส 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000     

35 ศึกษาอิทธิพลของขนาดและรูปร่างของนาโนแมงกานีสออกไซด์ต่อ
การเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด 

อ.ดร.มนตรี สว่าง
พฤกษ์ 

100,000     

36 สารเก็บประจ าไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกด์บนวัสดุรองรับ
คาร์บอนนาโนโฟม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  112,000    

*37 Preparation of Silicon Dioxide and Antimony Trioxide for Uses 
as Additives in Polypropylene Nanocomposites 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

  660,000   

38 สารเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกไซด์บนวัสดุรองรับ
คาร์บอนนาโนโฟม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  323,950   



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 53 

53 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวม 300,000 1,904,000 118,511,820   
1 ก าลังและความเหนียวของคานเหล็ก-คอนกรีตชนิดคอมโพสิต ศ.ดร.ต่อกุล  

กาญจนาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  480,000   
2 พฤติกรรมหลังการโก่งเพาะเฉพาะท่ีของเหล็กขึ้นรูปเย็นภายใต้

แรงอัดตามแนวแกน 
  480,000   

3 Fatigue and Permanent Deformation Resistantce Properties of Asphalt 
Concrete Mixtures Using Basalt Aggregates 

รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล ทุนส่วนตัว   200,000   

4 Application of Traffic conflict Technique for the 
assessment of Traffic Safety at .Major Signalized 
Intersections on Yangon-Pyay Highway in Yangon City 

 ทุนส่วนตัว   200,000   

5 การพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบการออกแบบเชิงเรขาคณิตของ
ทางแยกต่างระดับ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

*6 โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บ ารุง รักษา ศูนย์เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง 

 ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งจราจร (สนข.) 

  3,600,000   

7 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจาก
ปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย 

รศ.ดร.สุวิมล  
สัจจวาณิชย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  300,000   

8 การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางทะเล 

 380,000   

9 การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะท่ีสุด รศ.ดร.เบญจพล  
เวทย์วิวรณ์ 

 200,000    
10 การพัฒนาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะท่ีสุด ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ   200,000   
11 ปัจจัยท่ีมีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุ

ประสานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รศ.ประเสริฐ  
สุวรรณวิทยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

*12 โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต รศ.ประทีป ดวงเดือน กรมทางหลวง   44,999,000   
*13 โครงการส ารวจและวิเคราะห์ทางหลวงผิวแอสฟัลต์ปี 2554 กรมทางหลวง   13,005,000   
*14 โครงการพัฒนามาตรการการจัดการอุบัติการณ์จราจร กรมทางหลวงชนบท   4,930,000   
*15 โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในส่วน

ภูมิภาค 
กรมการขนส่งทางบก   8,499,000   
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 

ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ
ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

*16 โครงการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
คลองหลวงและร่มเกล้า 

รศ.ประทีป  
ดวงเดือน 

กรมการขนส่งทางบก   7,400,000   

17 โครงการจัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีภาพถ่ายออร์โธสี (Orthophoto/Ortho-
Image Map) ภายใต้ลิขสิทธิก์ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

รศ.ดร.ดีบุญ  
เมธากุลชาติ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  3,000,000   

*18 โครงการศึกษากระบวนการและก าหนดเกณฑ์คุณภาพส าหรับ
โครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ 

กรมท่ีดิน   3,000,000   

*19 โครงการจ้างจัดท าลายน้ าและส าเนาข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:4000 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

  2,452,009   

20 ความต้องการด้านคุณวุฒิของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) 

ผศ.ดร.ปิยะ  
โชติกไกร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

21 การประเมินสมรรถนะเสาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสื่อมสภาพและท่ี
ได้รับการเสริมก าลัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

22 ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของการบ ารุงรักษาโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยวิธีการดึงคลอไรด์ด้วยไฟฟ้าเคมี 

ผศ.ดร.วันชัย  
ยอดสุดใจ 

 200,000    

23 การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่มอัตโนมัติ ผศ.ดร.อภินิติ  
โชติสังกาศ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  360,000  

*24 โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนของอ่างเก็บน้ าเคลื่อนตัวท่ี
ผิดปกติ 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  
ศรลัมพ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

  1,649,996   

*25 แบบจ าลองการเลือกท่ีอยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ผศ.ดร.วราเมศวร์ 
วิเชียรแสน 

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่ง
เอเชีย 

  550,000   

26 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเมืองท่ีเดินทางด้วยรถสาธารณะ
เป็นหลักในเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย 

The Korean Transport 
Institute 

  250,000   

27 Seismic Evaluation of Existing Gravity Load Designed 
Building in Bhutan 

ผศ.ดร.กิจพัฒน์  
ภู่วรวรรณ 

ทุนรัฐบาลไทย ส านักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 
กระทรวงต่างประเทศ 

  50,000   
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โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

28 ความเป็นไปได้ของรูปทรงโมส าหรับโครงสร้างบ้านพักอาศัยเหล็ก
ภายใต้การพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ผศ.ดร.กิจพัฒน์  
ภู่วรวรรณ 

ทุนส่วนตัว   10,000   

29 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัดท่อรูป
สี่เหล่ียมผืนผ้าท่ีไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านรูปร่างท่ีเกิดจากการผลิต 

ทุนส่วนตัว   50,000   

30 การเปรียบเทียบแบบจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์โครงถัก
เหล็กหน้าตัดรูปท่อกลม 

ทุนส่วนตัว   20,000   

31 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจ าลองคานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ 

ทุนส่วนตัว   20,000   

32 Bucking Behavior of Cold-Formed Steel Sigma Section by 
Finite Element Analysis 

ทุนส่วนตัว   20,000   

33 ไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุนส่วนตัว   20,000   
34 พฤติกรรมการรับแรงดึงแบบสถิตและแบบวัฎจักรของสมอยึด

คอนกรีตประเภทฝังในท่ีโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ทุนส่วนตัว   20,000   

35 การพัฒนาซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ ทุนส่วนตัว   15,000   
36 การสร้างแบบจ าลองกายภาพเพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมอาคารภายใต้

แรงแผ่นดินไหว 
ทุนส่วนตัว   15,000   

37 การวิเคราะห์รูปภาพส าหรับการทดสอบคานเหล็ก ทุนส่วนตัว   15,000   
38 Analysis of the Optimum Silos Shape for Economic of Material ทุนส่วนตัว   20,000   
39 การออกแบบสมการอย่างง่ายของความกว้างประสิทธิผลส าหรับคาน

เหล็กขึ้นรูปเย็น 
ทุนส่วนตัว   20,000   

40 การศึกษาก าลังการรับแรงของท่อเหล็กตัดโค้ง ทุนส่วนตัว   50,000   
*41 โครงการส ารวจทางธรณีวิศวกรรมในพื้นท่ีดินถล่ม จ.ภูเก็ต ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  

ศรลัมพ์ 
Mituru Yabe Instruments Business 
Headquarters OYO Corporation 

  642,519  

42 งานวิจัยพัฒนาการวิเคราะห์และจ าลองแรงลมท่ีกระท าต่อโครงสร้าง
โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

อ.ดร.ทรงพล  
จารุวิศิษฎ์ 

ทุนส่วนตัว   100,000   

43 แรงลมและอุบัติเหตุในการก่อสร้างนั่งร้าน ทุนส่วนตัว   100,000   
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โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

44 การวิเคราะห์และออกแบบอาคารสูงด้วยระบบก าแพงผนังรับแรง
แบบส าเร็จรูปท้ังหมด 

อ.ดร.ทรงพล  
จารุวิศิษฎ์ 

ทุนส่วนตัว   100,000   

45 การวิเคราะห์คานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Rigid-Body-Spring 
Model (RBSM) 

อ.ดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

46 การวิเคราะห์ผลกระทบเน่ืองจาก ASR ท่ีมีต่อโครงสร้างคอนกรีตด้วย 
RBSM 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  112,000    

47 การวิเคราะห์ผลกระทบเน่ืองจาก ASR ท่ีมีต่อโครงสร้างคอนกรีตด้วย RBSM ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั   480,000   
48 การตรวจวัดคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารรูปทรงไม่สม่ าเสมอใน

ประเทศไทย 
อ.ดร.ธีรพงศ์  
จันทร์เพ็ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000     

49 การปรับปรุงคุณภาพดินปลายตะแกรงด้วยการผสมซีเมนต์เพ่ือใช้เป็น
วัสดุงานทาง 

อ.ดร.ทวีศักดิ์  
จิรธนถาวร 

100,000     

50 การประเมินความถกูต้องของการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจี
พีเอสแบบจุดเดี่ยวที่ให้ความละเอียดสูงโดยรปูแบบออนไลน ์

ผศ.ว่าท่ีร้อยตรีธนัช 
สุขวิมลเสรี 

ทุนส่วนตัว   5,000   

*51 โครงการการศึกษาระบบลุ่มน้ าย่อยในภาคเหนือและภาคกลางของ
ประเทศไทย เพื่อหาแนวเส้นทางส าหรับคลองระบายและกักเก็บน้ า
แนวระดับ เพื่อการป้องกันบรรเทาภัยน้ าท่วมและภัยแล้ง 

กรมชลประทาน   10,000,000  

*52 การจัดท าพิกัดต าแหน่งประตูน้ าด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
GPS ของการประปานครหลวง 

การประปานครหลวง   6,247,296   

53 การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มก าลังแก่วัสดุ
ค้ ายันส าหรับผนังบ่อเมือง บริเวณ Area 4.1 

อ.ดร.บารเมศ 
วรรธนะภูติ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

  4,722,000   

54 การศึกษาขึ้นต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวง
โดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ 

อ.ดร.วีระเกษตร 
 สวนผกา 

ทุนส่วนตัว   35,000   

55 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ขั้นต้นเพื่อหาค่าผ่านทางท่ีเหมาะสม
ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.เหมือนมาศ 
วิเชียรสินธ์ุ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  112,000    

56 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ขั้นต้นเพื่อหาค่าผ่านทางท่ีเหมาะสม
ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  480,000   
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 200,000 1,000,000 4,973,500   
1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.กฤษณะ  
ไวยมัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

3 การออกแบบระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพนวัตกรรม
เทคโนโลยีระดับรากหญ้า 

รศ.ดร.สมชาย  
น าประเสริฐชัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  150,000    

4 ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร รศ.ดร.พันธุ์ปิติ 
 เปี่ยมสง่า 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

5 การค้นพบและการจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนา รศ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    
6 การพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายตรวจวดัไร้สายต้นทุนต่ าแบบขยายเพิ่มได้ ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    
7 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ผศ.ดร.ภุชงค์  

อุทโยภาศ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ   400,000   

*8 โครงการ The Development of Dynamic Virtual Cluster 
Support on Powerall Cloud 

บริษัท Power-All Networks   563,500   

*9 โครงการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม 
ทิพย์สุวรรณ์ 

กรมการข้าว   2,970,000  

*10 โครงการระบบเซิร์ฟเวอร์บริหารจัดการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ กรมการข้าว   800,000  

11 ระบบตรวจสอบสภาวะการเลี้ยงกุ้งแบบไร้สาย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ   220,000  

12 โทรด่วนแบบไร้สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี อ.ดร.มนต์ชัย  
โศภิษฐกมล 

ทุนส่วนตัว   10,000   
13 การพัฒนาระบบผู้ช่วยบรรณารักษ์เคลื่อนที่แบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีอาร์

เอฟไอดี :กรณีศึกษาหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทุนส่วนตัว   10,000   

14 โปรแกรมการจ าลองการท างานของแคชในโปรเซสเวอร์แบบมัลติคอร์ อ.ดร.ภารุจ  
รัตนวรพันธ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000     

15 การพัฒนาระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการแก้ไขปัญหาการ
ขัดแย้งกันระหว่างเซอร์วิสในระบบ 

อ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

16 การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ 

อ.ดร.ฐิติวรรณ  
ศรีนาค 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  50,000   
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  0 1,800,000 43,560,000   
*1 โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554 รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล บริษัท หน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ   5,000,000   
2 ระบบบริหารจัดการโหลดหม้อแปลงด้วยข้อมูลจากระบบ 

Advanced Metering Infrastructure 
รศ.วิชัย สุระพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

*3 โครงการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
ในพื้นท่ีภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   7,300,000   

*4 โครงการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ 

  8,930,000   

5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความผิดพลาดแบบเบริสต์ท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบการถอดรหัสภายในแบบต่าง ๆ 

รศ.ดร.อุศนา  
ตัณฑุลเวศม์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

6 ระบบป้องกันการสั่นไหวของการรับส่งภาพวีดีโอระยะไกล รศ.ดร.ณัฎฐกา  
หอมทรัพย์ 

 200,000    

7 การวิเคราะห์สมรรถนะทางเวลาของกระบวนการสลับล าดับข้อมูล
โดยใช้ระบบฝังตัว 

รศ.ดร.ศรีจิตรา  
เจริญลาภนพรัตน์ 

 200,000    

*8 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้าน
อวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 

รศ.ดร.มงคล  
รักษาพัชรวงศ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  7,000,000   

*9 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก   3,750,000  

10 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อการปฏิบัติการ
ฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 

ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  700,000  

*11 โครงการศึกษาและเสนอแนะกรอบแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลไบ
โอเมตริกระหว่างงานภาครัฐ 

รศ.ดร.วุฒิพงศ์  
อารีกุล 

ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  1,900,000   

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว 

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

  8,150,000   

13 การพัฒนาต้นแบบวงจรขับและตัวควบคุมมอเตอร์ดีซีไม่มีแปรงถ่าย ผศ.ดร.พีระยศ แ 
สนโภชน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

14 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุชนิดเมตาในทางแม่เหล็กไฟฟ้า ผศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ  200,000    
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 

ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ
ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

15 ขั้นตอนวิธีในการระบุต าแหน่งในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์  
เกษตรเกษม 

  200,000    

16 โมเด็มเพ่ือระบบการสือ่สารทางแสงท่ีมองเห็นได้ ผศ.ดร.วชิระ จงบุร ี  200,000    
17 อัลกอริธึมส าหรับการบีบอัดภาพน่ิงสีท่ีมีความซับซ้อนในการ

ประมวลผลต่ าส าหรับใช้งานในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบส่ือผสม 
ผศ.พูนลาภ  
ลามศรีจันทร์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  480,000   

18 NECOVID: Covert Negative Biometric Identification ผศ.ดร.สมหญิง  
ไทยนิมิต 

Portuguese Fundation para 
CiMncia e a Technologial (FCT) 

  350,000   

19 การศึกษาผลของอิเล็กโทรดท่ีมีต่อกระบวนการอิเล็กทรอเพลท อ.ดร.สุเนตร 
พรานนท์สถิตย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  0 320,000 28,166,456   
*1 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (บูรณาการ Civic Education) ระดับมัธยมศึกษา 

รศ.ดร.อนันต์  
มุ่งวัฒนา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  27,600,000   

2 โครงการวิจัยและออกแบบระบบค านวณราคาวงเงินของอุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ้า 

รศ.พัชราภรณ์ 
ญาณภิรัต 

การไฟฟ้านครหลวง   560,456   

3 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ส าหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา 

อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  100,000    

4 การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปยางโดยระบบไฮโดรลิค  220,000    
5 การศึกษาเพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายรวมของระบบ

สินค้าคงคลัง 
อ.วรวุฒิ หวังวัชรกุล ทุนส่วนตัว   2,000   

6 การศึกษาผลกระทบของความต้องการของลูกค้าและเวลาน าท่ีไม่
แน่นอนต่อปริมาณสต๊อกปลอดภัย 

ทุนส่วนตัว   2,000   

7 การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ทุนส่วนตัว   2,000   
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  150,000 2,145,333 19,614,050   
1 การศึกษาโครงสร้างของจุดปั่นป่วนในรูปแบบ 3 มิติ โดยการใช้ผลึกเหลว รศ.ดร.ชวลิต  

กิตติชัยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

*2 โครงการวิเคราะห์ลการกระจายตัวของอากาสภายในห้อง Data 
Center โดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

บริษัท Site Preparation 
Management (SITEM) จ ากัด 

  231,650   

3 แบบจ าลองการไหลแบบป่ันป่วนแบบวิสโคอิลาสติกส าหรับการหล่อ
เย็นใบพัดกังหันในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ 

รศ.ดร.วรางค์รัตน์  
จันทสาโร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  133,333    

4 Feasibility Study of rivlin-Ericksen Viscoelastic Model for 
Turbulence Modeling 

CD-Adapco, England   1,200,000   

5 ระบบควบคุมติดตามและรวมแสงแดดเพ่ือการผลิตพลังงานความร้อน รศ.ดร.ประกอบ  
สุรวัฒนาวรรณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

*6 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 2554 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี   3,000,000   
*7 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็น 2554 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี   3,000,000   
8 การประเมินประสิทธิภาพเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

กรณีศึกษาในพื้นท่ีต าบลหน้าสคน ถึงต าบลเกาะเพชร อ าเภอหัวไทย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รศ.เกียรติไกร 
 อายุวัฒน์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  500,000  

9 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบเท่ียงตรงและ
ซับซ้อนสูงของยางใบปัดน้ าฝนท่ีใช้ในรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์  
รอดขวัญ 

สถาบันไทย-เยอรมัน   1,102,200   

10 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบฉีดและอัดท่ีมี
ความเท่ียงตรงชนิดหลายเป้าของแหวนยางที่ใช้ในกระติกน้ าส าหรับ
เก็บความร้อน-ความเย็น 

สถาบันไทย-เยอรมัน   1,014,200   

11 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการขึ้นรูปลูกกลิ้งยางด้วยกรรมวิธี
การตัดเฉือนด้วยความร้อน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  50,000    

12 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของยางตีนตะขาบท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
การเกษตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  50,000    

13 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  1,591,000   
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

14 การวิจัยสถาบันส าหรับปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
การผลิตทางอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.ชัชพล ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

15 การประยุกต์ใช้ sandwich structure เพื่อเป็นฐานเครื่องจักรกล
ขนาดเล็กความละเอียดสูง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

16 การออกแบบและสร้างเครื่องมือไจโรสโคป ผศ.ดร.ทวีเดช  
ศิริธนาพิพัฒน์ 

 200,000    
17 โครงการการพัฒนาและสร้างเครื่องวัดการกระจายน้ าหนักที่เท้า 

(Podoscope) 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  1,000,000   

18 การศึกษาผลกระทบจากการกระฉอกของของเหลวภายในถังบรรจุท่ี
มีต่อความแข็งแรงของโครงสร้างถัง 

ผศ.ดร.ธ ารง  
พุทธาพิทักษ์ผล 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  270,000   

*19 โครงการท่ีปรึกษาโครงการสร้างแบบจ าลองสภาวะน้ าและไอน้ าใน
หม้อน้ าแบบสภาวะเปล่ียนแปลง 

ผศ.ดร.เกรียงไกร 
อัศวมาศบันลือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

  1,380,000   

*20 Novel Methodology for Methane Reduction in DDFCAT 
System during Low Load Condition 

ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์
สกุลชัย 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   1,735,000   

*21 โครงการ Implementation of a Predictive Model for a Gas Engine 
and Development of combustion Model for a DDF Engine 

  240,000   

22 การสร้างแบบจ าลอง ระบบควบคุม และทดสอบการบิน
เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบสี่ใบพัด 

อ.ดร.พงศ์ธร 
พรหมบุตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  112,000    

23 การพัฒนาแบบจ าลองทางพลศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุม
การบินของเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับขนาดเล็ก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000     

24 การศึกษาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า 

อ.ดร.เจตวีย์  
ภัครัชพันธุ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  350,000    

25 การทดสอบหาค่า stiffness และ damping constant ของชิ้น
ทดสอบโลหะ 

อ.ดร.สมสุข  
เตชสมบุรณ์สุข 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

26 การประมาณค่าการแพร่ทางความร้อนของอาหารเหลวโดยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์แบบผกผัน 

อ.ดร.ประพจน์ 
ขุนทอง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 62 

62 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

27 การวิจัยและพัฒนามือจับขนาดจุลภาคท่ีมีตัววัดความรู้สึกส าหรับ
ระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุระดับจุลภาคแบบท่ีรับรู้ได้ถึงการสัมผัส 

อ.นัยสันต์  
อภิวัฒนลังการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  250,000    

28 การพัฒนาระบบส าหรับการวัดพ้ืนผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติ
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  500,000   

*29 โครงการ DF-PCCI Combustion and Engine Operations อ.ดร.ธเนศ  
อรุณศรีโสภณ 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   2,100,000   

*30 การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสดชนิดพ่วง
ท้ายแทรกเตอร์ 

อ.ชัยยากร  
จันทร์สุวรรณ์ 

บริษัท เชียงใหม่บริการ
แทรกเตอร์ จ ากัด 

  750,000  

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  100,000 1,711,000 75,857,459   

1 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณ
น้ าฝนและน้ าท่าในลุ่มน้ าปิงตอนบนเพื่อการบริหารจัดการน้ าของ
เขื่อนภูมิพล 

รศ.ดร.นุชนารถ  
ศรีวงศิตานนท์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  300,000   

2 การจัดการตะกอนและระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ า
ในบึงบอระเพ็ด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  350,000   

3 โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ าท่วมและมาตรการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา 

รศ.ชัยวัฒน์  
ขยันการนาวี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  1,835,900  

*4 โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ กรมทรัพยากรน้ า   13,450,000  

*5 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กที่ประตูระบายน่ าและอ่างเก็บ
น้ าของกรมชลประทาน 

กรมชลประทาน มก. และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  9,996,600  

6 การศึกษาสันดอนธารน้ าด้วยทฤษฏีเสถียนภาพ ผศ.ดร.อดิชัย  
พรพรหมินทร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000    

7 แบบจ าลองการไหลของน้ าเสมือนในประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  237,000   

8 ระบบช่วยการตัดสินใจส าหรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างป้องกัน
ชายฝั่งภาคใต้ของอ่าวไทย 

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  540,000   

*9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า
เจ้าพระยา 

อ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง กรมชลประทาน   48,997,959  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

10 โครงการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ าและแผน
หลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าในพื้นท่ีภาคตะวันออก 

อ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

  1,577,000  

11 การขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

อ.จิระวัฒน์ กณะสุต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

12 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อกระบวนการชายฝั่งและ
สัณฐานชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน 

อ.ดร.สมปรารถนา 
ฤทธ์ิพริ้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  284,000   

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 100,000 600,000 49,166,470   

1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ าในเขตเมืองของภูมิภาค
เอเชีย 

รศ.ดร.ชาติ   
เจียมไชยศรี 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  1,000,000  

*2 โครงการศึกษาความเหมาะสมของการน าน้ าท่ีผ่านการบ าบัดกลับมา
ใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานระบายน้ า 
กรุงเทพมหานคร 

  4,457,300  

3 การก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง รศ.ภัชราภรณ์ 
สุวรรณวิทยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

*4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบ ารุงทาง รศ.ดร.ฉัตรดนัย  
จิระเดชะ 

กรมทางหลวง   10,555,200   
*5 โครงการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นท่ีว่างของกรมทางหลวงใน

เขตภาคกลาง 
กรมทางหลวง   8,457,970   

*6 โครงการประหยัดพลังงานส าหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving 
for Small Enterprise : ES for SE) โครงการประหยัดพลังงานใน
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดท่ี 1-9 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   7,050,000  

*7 โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพส าหรับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งพระนคร 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   4,275,000  

*8 โครงการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากพืช 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   5,700,000  

*9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถาน
ประกอบการยกระดับความปลอดภัยโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   970,000  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

*10 โครงการตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ าในล าน้ าแม่น้ าน้อย เพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุม ก ากับดูแล ป้องกันและปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา 

รศ.ดร.ฉัตรดนัย  
จิระเดชะ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สิงห์บุรี 

  350,000  

*11 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ าและ
รวบรวมน้ าเสีย โรงพยาบาลนครปฐม 

โรงพยาบาลนครปฐม   1,996,000  

12 การก าจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยโดยกระบวนการโฟโตคะไลติก ผศ.ดร.สัญญา  
สิริวิทยาปรกรณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000    

13 การน ากากตะกอนโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอม
ละลาย 

ผศ.ดร.มงคล  
ด ารงค์ศรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

14 การน ากากตะกอนโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอม
ละลาย 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  200,000  

15 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.พัชราพร  
อิทธิสุขนันท์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

16 การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยเทคนิคชีว
โมเลกุล 

อ.ดร.พีรกานติ์ 
บรรเจิดกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  325,000  

17 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  3,830,000  

18 การฟื้นฟูทางชีวภาพนอกพื้นท่ีส าหรับดินท่ีปนเปื้อนน้ ามันเตา อ.ดร.สุชาติ เหลือง
ประเสริฐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 250,000 1,100,000 5,815,275   
1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้

ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนส าหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน 
ผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์
บุตรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000   

*2 การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติก
ชีวภาพ 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   900,000  

3 การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่ส าหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
โมเลกุลและไออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนท่ีมีอัดปฏิกิริยาแบบอ่อน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  500,000  
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ความยั่งยืน 

4 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.ดวงฤดี  
ฉายสุวรรณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  300,000    

5 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

  300,000   

6 การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ พ.ศ.2555 

อ.ดร.อมรรัตน์  
เลิศวรสิริกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

7 การพัฒนาพอลิแล็กดิกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมพลาสติก 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   2,865,275   

8 การศึกษาสมบัติการเปียกผิวสมบัติความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาค
ของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วระบบ ดีบุก สังกะสี ทองแดง บิสมัท 

อ.ดร.ราชธีร์  
เตชไพศาลเจริญกิจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

9 การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างเรือเดินทะเลท่ีใช้วัสดุ
เหล็กกล้าเชื่อมกับอลูมิเนียมโดยอาศัยการระเบิด 

อ.ดร.อภิชาต  
โรจนโรวรรณ 

100,000     

10 การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430 ด้วยกระบวนการ 
บอไรดิ้ง 

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

11 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แคลเซียมซีโอไลต์คะตะลิสต์ชีวภาพจากเปลือกไข่ อ.ดร.นุชนภา  
ตั้งบริบูรณ์ 

 200,000   

12 การศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  140,000  

13 การผลิตยางฟองจากยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยสารประกอบเซรามิ
กส์ชนิดแคลเซียมคาร์บอเนต 

  140,000  

14 การปรับปรุงสมบัติการยึดเกาะของวัสดุพอลิเมอร์ในกระบวนการฉีด
ขึ้นรูปแบบ Over-molding 

อ.ดร.สมเจตน์  
พัชรพันธ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

15 การศึกษาความแข็งแรงรอยประสานในชิ้นยางธรรมชาติผสม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  100,000   
16 การศึกษาพฤติกรรมการน าความร้อนของสารประกอบยางธรรมชาติ

ในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหนา 
  100,000   

17 การใช้เจเนติกอัลกอริทัมเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางเข้าและช่องระบาย
อากาศภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  370,000   

18 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางขณะไหลผ่านช่องทางขนาดเล็ก   370,000   
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สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

19 การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้พลังงานและ
น้ าประปาในการประกอบการโรงแรม 

อ.ดร.พัชราพร  
อิทธิสุขนันท์ 

ทุนส่วนตัว   30,000  

20 การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม ซิลิคอน เกรด 
A356 ด้วยการเติมกระป๋องเครื่องดื่มท่ีใช้แล้วและผ่านกระบวนการ
ทางความร้อน 

นายพยูน  
เสนทองแก้ว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000     

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 0 400,000 1,473,000   
1 การควบคุมการไหลแบบเทอร์บูเลนซ์ผ่านผนังที่เลขเรย์โนลด์สูง ผศ.เวชพงศ์ ชุติชูเดช สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    
2 การศึกษาความเสียหายของโครงสร้างแซนด์วิชภายใต้การกระแทก

ความเร็วต่ า 
อ.ดร.พัชราภรณ์  
บุณยวานิชกุล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  200,000    

3 เครื่องร่อน DVD-สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  250,000   

4 การวิเคราะห์และพัฒนาชุดอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนส าหรับ
กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสค์ 

อ.ดร.ไชยวัฒน์ 
 กล่ าพล 

Hitachi Global Storage 
Technologies Limited 

  1,223,000   

ศูนย์นิติสารสนเทศ 0 0 82,885,235   
*1 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้บริบทการเรียนการสอนใน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 
อ.นนทวัฒน์ 
 จันทร์เจริญ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

  50,000,000   

2 โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  9,020,235   

3 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

  2,000,000   

*4 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลผู้มีหน้าท่ีรายงานการท า
ธุรกรรมตามมาตฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

  5,380,000   

*5 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ทางหลวง 

กรมทางหลวง   4,585,000   

6 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ประมง 

กรมประมง   1,200,000   
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สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

*7 การปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลต่อบุคคล (PMSP) ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะท่ี 3 

อ.นนทวัฒน์ 
 จันทร์เจริญ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

  3,000,000   

*8 โครงการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเก็บค่าผ่านทางกับ
ระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานภายใน 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   3,300,000   

*9 โครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด   4,400,000   
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 0 0 25,942,008   
*1 โครงการการจัดท าแผนการบริหารการจัดการ การส่งเสริมเทคโนโลยี

ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในสถานศึกษา 
รศ.เกียรติไกร  
อายุวัฒน์ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  4,543,110  

*2 โครงการเพื่อด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 

กรมธนารักษ์   1,469,490  

*3 โครงการสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) โครงการสัมมนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 

กรมธนารักษ์   3,200,000  

*4 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม 

ส านักงานเทศบาลเมืองชุมแสง   420,000  

*5 โครงการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ
ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแพ 

ส านักงานเทศบาลเมืองชุมแสง   98,000  

*6 โครงการวางและจัดท าผังชุมชนเทศบาลเมืองท่าแพ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองท่าแพ   470,000  

*7 โครงการวางแผนและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบ้านพร้าว ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นพร้าว   470,000  

*8 โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่   210,000  

*9 โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า   210,000  

*10 โครงการศึกษาวิจยัผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ องค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์   3,500,000  

*11 โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก จังหวัดสระบุรี 2553 ศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบระบบจัดการน้ าเสียริมแม่น้ าป่าสัก ชุมชน
ต้นแบบ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี   3,977,700  

*12 โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและการประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ี
โครงการรักษ์ป่า 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   302,000  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 68 

68 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ท าการวิจัย ชื่อแหล่งทุน งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ (/) 
ภายในคณะ มก. ภายนอก โครงการ

ทั่วไป 

โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืน 

*13 โครงการพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพและการประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ี
โครงการรักษ์ป่าฯ 

รศ.เกียรติไกร  
อายุวัฒน์ 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   257,500  

*14 โครงการงานท่ีปรึกษาโครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการต่อเติมอาคารโรงแรมชาช่าโฮเต็ลของ
บริษัท ชาช่าโฮเต็ล จ ากัด 

 บริษัท ชาช่าโฮเต็ล จ ากัด   636,458  

*15 โครงการออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย พี พี เทรดด้ิง จ ากัด   950,000  

*16 โครงการขยายก าลังการผลิตลวดทองแดง  บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด   3,156,750  

*17 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ชนิด
สินค้าปลาสลิด 

 อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   2,071,000  

ศูนย์ปฐพีและฐานราก 0 0 10,096,565   
*1 โครงการศึกษาและจัดท าแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศร

ลัมพ์ 
กรมเจ้าท่า   9,997,065  

*2 โครงการจ้างเหมาท าแผนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มแต่ละช่วงเวลาของ
จังหวัดภูเก็ต 

ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
ธรณีบัติภัยกรมทรัพยากรธรณี 

  99,500  

สถาบันป้องกันอัคคีภัย 200,000 0 0  

1 หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รศ.สุรชัย รดาการ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 200,000    

รวม  158 91 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ประจ าปี  

2552 2553 2554 
จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 219 268 249 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 199 136 172 
ต่างประเทศ(ระดับนานาชาติ) 180 112 188 

รวม 379 248 360 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) N/A N/A 91 
ต่างประเทศ(ระดับนานาชาติ) 

รวม 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) N/A 36 23 
ต่างประเทศ(ระดับนานาชาติ) 0 38 

รวม 36 61 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) N/A N/A N/A 
ต่างประเทศ(ระดับนานาชาติ) 

รวม 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 130 167 142 
ต่างประเทศ 132 152 137 

รวม 262 319 279 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 130 167 142 
ต่างประเทศ 132 152 137 

รวม 262 319 279 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 218 147 N/A 
ต่างประเทศ 

รวม 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ N/A N/A N/A 
ต่างประเทศ 

รวม 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 9 11 14 
ต่างประเทศ 

รวม 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ N/A N/A 3 
ต่างประเทศ 

รวม 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 24,926,000 23,373,333 17,274,333 
ภายนอก 519,415,347 360,112,955 522,212,788 

รวม 543,495,347 393,486,288 539,487,121 
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รายละเอียด ประจ าปี  
2552 2553 2554 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน N/A N/A N/A 
ภายนอก 

รวม 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 87 126 70 
ภายนอก 132 63 158 

รวม 219 189 232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

Agreement of 
Cooperation  

University of        
Leicester (อังกฤษ) 

ความร่วมมือด้านวิชาการ
และการศึกษาวิจัย 

10 พฤษภาคม 
2555 

- 
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1.9.7 การบริการวิชาการ  (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 
 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมูลส านักงาน

บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 
15,617,000 

1 โครงการ DF-PCCI COMBUSTION AND ENGINE OPERATION อ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ 2,100,000 
2 โครงการการพัฒนาและสรา้งเครื่องวัดการกระจายน้ าหนักท่ีเท้า 

(Podoscope) (1 ก.ค.54 -29 มิ.ย.55) 
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ 1,000,000 

3 โครงการการพัฒนาและสรา้งเครื่องวัดการกระจายน้ าหนักท่ีเท้า 
(Podoscope) (16 ม.ค.55 -15 ม.ค.56) 

ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ 1,000,000 

4 โครงการวิจัย ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสดชนดิพ่วงท้าย
รถแทรกเตอร ์

อ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ ์ 750,000 

5 โครงการ Implementation of a Predictive Model for a Gas Engine 
and Development of Combustion Model for a DDF Engine 

ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกลุชัย 240,000 

6 โครงการที่ปรึกษาโครงการการสรา้งแบบจ าลองสภาวะน้ าและไอน้ า ในหม้อน้ า
แบบสภาวะเปลีย่นแปลง 

ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 1,380,000 

7 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองทางวิศวกรรมขั้นสูงด้วย
วิธีการค านวณเชิงตัวเลข                                                   

ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 90,000 

8 โครงการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านผลติภัณฑ์
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นกับเครื่องยนต์ให้เข้าสูม่าตรฐานสากลของสถาบันวิจัยและ
เทคโนโลย ีปตท. (วังน้อย) 

อ.ดร.ธเนศ  อรุณศรโีสภณ 300,000 

9 โครงการยกระดับความสามารถผูป้ระกอบการจาก ODM สู่ OEM รศ.ดร.ชัชพล  ชังชู 4,750,000 
10 ปรึกษาวิจัยโครงการประเมินศักยภาพลมและคดัเลือกพื้นที่เป้าหมาย ผศ.เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ 3,957,000 
11 การทดสอบความคงทนสารเคลือบกันติดผิววัสด ุ ผศ.ดร.ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน์ 50,000 
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
12,783,500 

12 โครงการ The Development of Dynamic Virtual Cluster Support on 
Powerall cloud 

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 563,500 

13 โครงการระบบการจัดท าข้อมลูพืชเศรษฐกิจเชิงลึกท่ีเป็นเอกภาพ ผศ.อินทิราภรณ ์มูลศาสตร ์ 1,800,000 
14 โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการและวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์(ICSEC 2011) 
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 950,000 

15 โครงการจดัท าระบบยืนยันตัวบคุคลและระบบเก็บข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

รศ.ดร.อนันต ์ผลเพิ่ม 2,400,000 

16 โครงการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัต ิ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ ์ 2,970,000 
17 โครงการระบบเซิร์ฟเวอร์บริหารจดัการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมตัิ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ ์ 800,000 
18 โครงการที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและวางระบบเครือข่ายประจ าอาคารศูนย์

เรียนรูสุ้ขภาวะ                                                                              
รศ.สรุศักดิ์ สงวนพงษ ์ 1,500,000 

19 โครงการบริการระบบกลั่นกรองเวบ็ไซตส์มรรถนะสูง ระยะที่ 2 รศ.สรุศักดิ์ สงวนพงษ ์ 1,800,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  7,316,400 
20 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิริยาการเปล่ียนอะซิโตนเป็นคิวมีน  

(Development of Catalysts for Conversion Reaction of Acetone to Cumene) 
รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย 800,000 

21 โครงการทดสอบความสามารถในการดูดซบัสารอินทรีย์ระเหยง่ายของ INAX-1 
และสารผสมปูนฉาบ 

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช 360,000 

22 Fine Tuning Physical Properties of Nanoclay/High-Impact 
Polystyrene (HIPS) and Nanoclay/Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) Composites                                                                                                        

อ.ดร.มนตร ี  สวา่งพฤกษ์ 600,000 

23 Synthesis of Silver Nanoparticles in Non-polar Solvents อ.ดร.มนตร ีสว่างพฤกษ์ 500,000 
24 การจัดท ามาตรฐานวิธีการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากน้ ามันพืชใช้แล้ว

ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและศึกษาคุณภาพไบโอดีเซลระหว่างการเก็บ
รักษาระยะยาว 

รศ.ดร.เพ็ญจติร  ศรีนพคุณ 1,965,000 

25 โครงการพัฒนาวิชาการผู้อ านวยการหลักสูตร รศ.ดร.ธงไชย  ศรีนพคุณ 240,000 
26 การพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อท านายอายุการใช้งานของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาในปฏิกรณ ์Hydrodesulfurization (HDS) 
รศ.ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล 1,025,000 

27 การพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อท านายอายุการใช้งานของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในปฏิกรณ ์Steam Methane Reforming (SMR) 

รศ.ดร.ผี่งผาย พรรณวด ี 775,000 

28 โครงการ Controllable Synthesis of Gold Nanoparticles with 
Different Shape and Size for Uses in Nanomedicine 

อ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ 790,000 

29 โครงการส ารวจและศึกษาการทรดุตัวของแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขต
วิกฤตการณ์น้ าบาดาล 

อ.ดร.มนตร ี สว่างพฤกษ์ 261,400 

  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  80,992,959 
30 โครงการจดัท าแผนการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาว ี 13,450,000 
31 โครงการจดัตั้งศูนย์ประมาณราคาค่างานสิ่งก่อสร้าง รศ.ดร.กอบเกียรต ิผ่องพุฒิ 8,500,000 
32 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา อ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง 48,997,959 
33 โครงการจดัท าชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน

ด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกจิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง 1,395,000 

34 โครงการจดัท าสื่อการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวเิคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลข้อมลู ในการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ า
แบบบูรณาการ 

อ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง 2,990,000 

35 โครงการอบรมบุคลากร หลักสตูร การจัดการและการเตรียมการเชิงเทคนิค
เพื่อรับมือภัยพิบตัิจากน้ า ส าหรับท้องถิ่น 

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร 660,000 

36 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม กรณี
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

ผศ.ดร.นภาพร  เปี่ยมสง่า 5,000,000 

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

30,626,536 
37 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อการปฏิบตัิการฝนหลวง

ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ 700,000 

38 โครงการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ ่ รศ.วิชัย สุระพัฒน์ 8,930,000 

39 โครงการวิจัยอเิล็กทรอนิกส ์ปี 2555 รศ.ชัยวัฒน์  ชัยกุล 1,000,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ) 
 

 
40 โครงการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่

ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี 
รศ.วิชัย สุระพัฒน์ 7,300,000 

41 โครงการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอนเพื่อส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รศ.พีระยศ แสนโภชน ์ 528,736 

42 งานศึกษาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีตัว
ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ต่ า 

รศ.วิชัย สุระพัฒน์ 4,000,000 

43 โครงการประชุมวิชาการนานาชาตทิางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับระบบฝังตัวครั้งที ่4 

ผศ.ดร.ธีรสิทธ์ิ  เกษตรเกษม 400,000 

44 โครงการศึกษาวิจยัความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมอืด้าน
อวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO) 

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ 5,267,800 

45 โครงการพยากรณผ์ลผลิตข้าวโดยการส ารวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตรว่มกับการ
ให้ข้อมูลจากระยะไกล 

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ 2,500,000 

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 

60,698,973 
46 โครงการการศึกษาและประเมินความเป็นไปไดเ้บื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าพลัง

น้ า น้ าม่วน 
อ.ดร.ทวีศักดิ ์จิรธนถาวร 450,000 

47 โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม ประจ าปี 2554-2555 (1 มิถุนายน 2554-
31 พฤษภาคม 2555 

อ.วีระเกษตร สวนผกา 1,800,000 

48 โครงการศึกษากระบวนการและก าหนดเกณฑ์คณุภาพ ส าหรับโครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและแผนท่ีแห่งชาต ิ

รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาต ิ 3,000,000 

49 โครงการจ้างจดัท าลายน้ าและส าเนาข้อมูลแผนทีภ่าพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
มาตราส่วน 1:4,000 

รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาต ิ 2,452,009 

50 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลอง-
หลวง และรม่เกล้า 

รศ.ประทีป ดวงเดือน 7,400,000 

51 โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวแอสฟัลต ์ปี 2554 รศ.ประทีป ดวงเดือน 13,005,000 
52 โครงการจดัท าข้อมูลเชิงพื้นที่ภาพถ่ายออร์โธส ี(Orthophoto/ Ortho-Image 

Map) ภายใต้ลิขสิทธ์ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาต ิ 3,000,000 

53 โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว                                                  ผศ.ดร.ปิยะ   โชติกไกร 250,000 

54 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอยเทศบาลต าบลท่าผา                                                                     

อ.ดร.วีระเกษตร   สวนผกา 3,200,000 

55 โครงการบริการงานวิศวกรรมส าหรับออกแบบและควบคมุงานอาคาร 
ส านักงานและอาคารจอดรถบริษทัห้องปฏิบัติงานกลางแห่งประเทศไทยจ ากัด  

รศ.ดร.สันต ิ ชินานุวัติวงศ ์ 1,200,000 

56 ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝ่ายอบรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ศฝ.อบท) อ.ดร.วีระเกษตร  สวนผกา 1,999,999 
57 การศึกษาวิจัยการใช้สารผสมเพิ่มท าผิวทางแอสฟัลตด์้วยวิธีผสมอุ่น อ.ดร.วีระเกษตร  สวนผกา 1,142,000 
58 งานจ้างจัดท าพิกัดต าแหน่งประตนู้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยดาวเทียม GPS ว่าท่ีร้อยตร ีธนัธ  สุขวิมลเสร ี 1,320,000 

59 โครงการพัฒนาระบบส าหรับลดการบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อส่งเสรมิความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Thaitruckcenter) ระยะที่ 2 

ผศ.ดร.ศุภวุฒ ิมาลัยกฤษณะชล ี 4,990,965 

60 โครงการพัฒนาองค์กรตรวจประเมินมาตราฐานคณุภาพบริการขนสง่ด้วย
รถบรรทุก 

รศ.ประทีป ดวงเดือน 15,489,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

  ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ
 

900,000 
61 โครงการการศึกษาและวิจัยการเรง่กระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ ผศ.ดร.อภิรตัน ์ไพศาลกิตติโชต ิ 900,000 
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 
94,755,542 

62 โครงการตรวจสอบ และวิเคราะหค์ุณภาพน้ าในล าน้ าแม่น้ าน้อย เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการควบคมุ ก ากับดูแล ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขปญัหา 

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 350,000 

63 โครงการการจัดท าหลักสตูรการฝกึอบรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รศ.ดร.ชาต ิเจียมไชยศร ี 612,000 

64 โครงการศึกษาความเหมาะสมของการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้
ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ชาต ิเจียมไชยศร ี 4,457,300 

65 โครงการจดัท าแผนจดัการคณุภาพน้ าการประปานครหลวง รศ.ดร.วินัย เลียงเจรญิสิทธ์ิ 2,280,000 
66 โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบการก าจัดมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ฉัตรดนัย  จิระเดชะ 24,900,000 
67 โครงการประหยดัพลังงานส าหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE) พื้นที่กลุ่ม

จังหวัดที่ 6-8 และ 10-18 
รศ.ดร.ฉัตรดนัย  จิระเดชะ 5,400,000 

68 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ าใต้ดินของบริษทั มาบตา
พุดโอเลฟินส์ จ ากัด 

อ.ดร.สุชาต ิเหลืองประเสริฐ 422,100 

69 โครงการจดัท าคู่มือแนวทางปฏิบตัิที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ดินและน้ าใต้ดิน 

อ.ดร.สุชาต ิเหลืองประเสริฐ 3,298,000 

70 โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาออกแบบรายละเอียดประมาณราคาในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์ก าจัดมลูฝอยอ่อน
นุช หนองแขมและสายไหม 

รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 24,800,000 

71 โครงการส ารวจข้อมลูอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ าจาก
โรงงาน 

รศ.ดร.ฉัตรดนัย  จิระเดชะ 6,680,000 

72 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวง หมายเลข 4 

รศ.ดร.ฉัตรดนัย  จิระเดชะ 13,493,642 

73 โครงการศึกษาส ารวจ วเิคราะห ์และออกแบบระบบจัดการเพื่อก าจดัปัญหา
มลพิษทางน้ า ในลุ่มน้ าคลองพานทอง 

รศ.ดร.ชาต ิเจียมไชศร ี 7,500,000 

74 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ าใต้ดิน รศ.ดร.ชาต ิเจียมไชศร ี 562,500 
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
14,681,456 

75 โครงการวิจัยและออกแบบระบบค านวณราคากลางของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า รศ.ดร.พัชราภรณ ์ญาณภิรัต 560,456 
76 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ของ ส านักงาน ก.พ.ร. รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์ 1,200,000 
77 โครงการจ้างท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการเงินให้กู้ต่อ 
รศ.ดร.อนันต ์มุ่งวัฒนา 2,480,000 

78 โครงการศึกษาวิจยัเพื่อเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2560) 

รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์ 8,400,000 

79 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้
การศึกษาจากต่างประเทศ (ประเทศฝรั่งเศส) 

รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์ 715,000 

80 โครงการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอนเพื่อส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิร ิ 350,000 

81 โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อฟ้ืนฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ไดร้ับผลกระทบจากอุทกภัย 

อ.ดร.ชนะ  รักษ์ศิร ิ 976,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 
 

60,993,550 
82 โครงการจดัท าตู้ศูนย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร-์อินเตอร์เน็ต รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 200,000 

83 โครงการศึกษาวิจยัผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซต์ รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 3,500,000 

84 โครงการพัฒนาการผลติไบโอดเีซลและการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่าฯ รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 302,000 
85 โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพและการประยุกต์ใช้งานในพ้ืนท่ีโครงการรักษ์ป่าฯ รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 257,500 
86 โครงการขยายก าลังการผลิตลวดทองแดง รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน์ 3,156,750 
87 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community 

Based Solid Waste Management) 
รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 1,500,000 

88 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ชนิดสินค้าปลาสลิด รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 2,071,000 
89 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพ่ือก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ

ท่ีบ้านขุนสมุทรจีน ต าบลแหลมฟ้าฝ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ     
รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 4,000,000 

90 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามลูฝอย
ติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 3,000,000 

91 โครงการพัฒนากลไกก ากับดูแล ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 7,050,000 

92 โครงการจดัท าศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และธนาคารขยะรีไซเคิลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554    

รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 1,000,000 

93 โครงการศึกษาจัดท าแบบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 - 2573)                                                                                                     รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 14,996,300 
94 โครงการงานท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินการของศูนย์บริการ

ก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด าและศูนย์วิจัยและพัฒนาราชบุรี (เฟส 8)      
อ.ดร.สุชาต ิ  เหลืองประเสริฐ 1,920,000 

95 โครงการศึกษาวิจยัและออกแบบระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วย
เตาก๊าซซไีฟเออร ์(Gasifier) ในกระบวนการอบเมด็ปุ๋ย ของบริษัท บีคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 4,460,000 

96 โครงการบรูณาการจดัการสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อลดโลกร้อน รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 5,580,000 
97 โครงการส ารวจและจดัท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในบริเวณพื้นท่ี

อุทยานประวัติศาสตร์สโุขทัย 
รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 1,000,000 

98 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 2,000,000 
99 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 4,000,000 
100 โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพ ระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพ้ืนท่ี

โครงการรักษ์ป่าฯ   
รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 500,000 

101 โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดเีซล ระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพ้ืนท่ี
โครงการรักษ์ป่าฯ   

รศ.เกียรตไิกร อายุวัฒน ์ 500,000 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
 

122,000 
102 โครงการ Professional Web Application Architecture Development 

in Practice with MVC Framework 3.0 
นายธนกร นาคประกอบ 72,000 

103 โครงการหลักสตูรเชิงปฏิบัติการสือ่ดิจิทัล จากโปรแกรม Adobe Captivate 3 
(E-Book) 

นายธนกร นาคประกอบ 30,000 

104 โครงการหลักสตูรเชิงปฏิบัติการสือ่ดิจิทัล จากโปรแกรม Adobe Captivate 3 
(E-Book) รุ่นที่ 2 

นายธนกร นาคประกอบ 20,000 
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  ศูนย์ศึกษาการจัดการบ ารุงรักษา 
 

14,450,723 
105 โครงการที่ปรึกษาบริหารงานกลุ่มหน่วยวิจัย (Research Unit)ของศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(วงเงินรวม 5,870,640.-) 
รศ.ดร.อัศนีย ์ก่อตระกูล 1,948,800 

 
106 โครงการจดัท าฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อให้บริการความรู้ด้านพืช

เศรษฐกิจรายสินคา้ : ข้าว มันส าปะหลัง และยางพารา 
รศ.ดร.อัศนีย ์ก่อตระกูล 1,700,000 

107 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิสวทช. และเครือข่าย รศ.ดร.อัศนีย ์ก่อตระกูล 165,000 
108 ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิKoha รศ.ดร.อัศนีย ์ก่อตระกูล 148,723 
109 โครงการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอนเพื่อส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
รศ.ดร.อัศนีย ์ก่อตระกูล 737,000 

110 โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แหง่ชาติ รศ.ดร.อัศนีย ์ก่อตระกูล 11,700,000 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 

 
16,636,823 

111 โครงการความร่วมมือโครงการวิเคราะห์ปญัหาการทรุดตัวของบ้านมัน่คง 
ชุมชนหลวงพ่อสรีม่วง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ ์ 506,500 

112 โครงการส ารวจทางธรณีวิศวกรรมในพื้นที่ดินถล่ม จ.ภูเกต็ (Preliminary 
geological survey in Phuket) 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ ์ 642,519 

113 โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ5th Asia-Pacific Conference on 
Unsaturated Soils AP-UNSET 2011 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ ์ 2,000,000 

114 โครงการจ้างเหมาท าแผนท่ีที่มีโอกาสเกิดดินถล่มแต่ละช่วงเวลาของจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ ์ 99,500 
115 โครงการจดัท าระบบงาน GIS (Geographic Information System) เพื่อการ

เตือนภัยพิบัต ิ
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ ์ 800,000 

116 โครงการศึกษาและจดัท าแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ผศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ ์ 9,997,065 
117 การศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่มในพื้นท่ีบ้านหน้าถ้ า ต.ท่า

อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีทางวิศวกรรมผสมผสานวิธีทางชีวภาพ                                                                                
ผศ.อภินิต ิ  โชติสังกาศ 1,000,000 

118 โครงการออกแบบซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่างพักน้ าตอนบน โรงไฟฟ้าล าตะ
คองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสมีา 

รศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ์ 1,436,239 

119 โครงการงานศึกษาการทรุดตัวของแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤตการณ์
น้ าบาดาล 

รศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลมัพ์ 155,000 

  ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
 

12,100,000 
120 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 2554 รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 3,000,000 
121 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและท าความเยน็ 2554 รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 3,000,000 
122 โครงการการค านวณคาร์บอนฟุตปริ้นในองค์กร                               ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ 100,000 
123 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 2555 รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 3,000,000 

124 โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและท าความเยน็ 2555 รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 3,000,000 
  ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

 
250,000 

125 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านไฮดรอลิก-นิวเมติก ส าหรับบุคลากร
ทางการศึกษา 

ผศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน ์ 250,000 

  ศูนย์นิติสารสนเทศ 
 

68,240,000 
126 โครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ปณท. อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 4,400,000 
127 โครงการศึกษาการเช่ือมโยงข้อมูลของระบบเก็บค่าผ่านทางกับระบบงาน

คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานภายใน 
อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 3,300,000 
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128 การปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลบุคคล (PMSP) ของ กฟผ. ระยะที่ 3 อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 3,000,000 
129 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้บริบทการเรียนการสอน ในโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 
อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 50,000,000 

130 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตราฐาน มสธ. อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 2,950,000 
131 โครงการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 2,000,000 
132 การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1,150,000 
133 โครงการจดัท าระบบประเมินความสามารถของบุคลากร อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1,440,000 

  สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
 

19,630,000 
134 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนรุักษ์พลังงาน

ปีงบประมาณ 2554 
รศ.ดร.ศิริกลัยา สุวจิตตานนท์ 5,070,000 

135 โครงการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคารบ์อน (Carbon Tax) เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและก าหนดมาตรการใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย หลังปี 2012 (Post Kyoto)   

รศ.ดร.ศิริกลัยา สุวจิตตานนท์ 8,560,000 

136 ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานกลุ่ม ปตท. รศ.ดร.ศิริกลัยา  สุวจิตตานนท์ 6,000,000 
  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
11,983,214 

137 โครงการเกีย่วกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single 
Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร                                                                  

ผศ.ดร.สมนึก   คีรีโต 11,983,214 

  ส านักงานเลขานกุาร 
 

2,450,000 
138 โครงการการรับสมัครคัดเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธรีับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ ์ 1,950,000 

139 การประดิษฐ์เครื่องผลติน้ าสะอาดแบบเคลื่อนที ่ ผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ ์ 500,000 
  ส่วนกลาง 

 
200,000 

140 โครงการเครื่องผลิตน้ าดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม น.ส.ปานทิพย ์พันธุ์เถาว ์ 200,000 
  รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 525,428,675 
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 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ส านักงานบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุนโครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

-ไม่มี- 

 
 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร

ระหว่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 

-ไม่ม-ี 

 
 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 110 117 140 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ N/A N/A 15,341 คน 6 หน่วยงาน 113 บริษัท 

25 ปะเทศ 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 351,060,187.11 415,304,472.93 525,428,675 
มูลค่า (บาท) N/A N/A 16,235,767 

 
1.9.8 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

N/A N/A 73 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ 

22 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการต่างประเทศ 

51 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

N/A N/A 168 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

166 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

2 
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รายการ ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ 

N/A N/A 24 

- ด้านการวิจัย 7 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - 
- ด้านอื่นๆ 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

N/A N/A 25 

- ด้านการวิจัย 5 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - 
- ด้านอื่นๆ 20 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

N/A N/A 3.96 

 
1.9.9 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ทรัพยากรท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

เนื้อที/่จ านวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
(บาท) 

ร้อยละของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

ที่ดิน N/A 
อาคาร 
ยานพาหนะ 
ศูนย์ 
สถาน ี
โรงพิมพ์ 
อื่น...................... 

รวม 

 
1.9.10 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 

1. ผลงานวิจัยดีเด่น  
สภาวิศวกร มอบรางวัลผลงานทางวิศวกรรมการทางและจราจรในส่วนที่
เก่ียวข้องกับความปลอดภัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2552 โครงการจัดท าคู่มือ  
และการตรวจสอบการออกแบบด้านงานทางของทางแยกต่างระดับ  
รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล  
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 

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 (ฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก)  

 

2553 

1. ผลงานวิจัยดีเด่น 
ระบบควบคุมประตูด้วย  RFID ผ่านระบบแลนไร้สายระบบควบคุมประตูด้วย 
RFID ที่เชื่อมต่อผ่านแลนไร้สาย ได้รับรางวลัชนะเลิศ  หมวดโปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์  ใช้งานส าหรับลนีุกซ์ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทีมนักวิจัยได้พฒันาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของชุดอุปกรณ์ พัฒนาการแสดงผลการรับข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยกรณีบัตร สญูหายหรือถูกขโมย และได้รับรางวัลชมเชย ประเภท 
RFID Application for Industry จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจ าป ี2553 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

 

2. สุดยอดอาจารย์เก่ง 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลนักเทคโนโลยรีุ่นใหม่ ประจ าป ี
พ.ศ.2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม                
ทิพย์สุวรรณ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการ
คัดเลือก จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  
ให้รับรางวัล นักเทคโนโลยีรุน่ใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2553 (2010 Young 
Tecnologist Awards) จากผลงาน เครื่องผสมสารน้ า Smart Doser การ
ประกาศผลผู้ได้รบัรางวลัดังกลา่ว จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2553    

 

3. สุดยอดนิสิตเก่ง 
ทีม SKUBA สุดยอดฟุตบอลหุ่นยนต์ตัวจริง ครองแชมปโ์ลก 2 สมัยซ้อน 
ประกาศศักดาในสนามฟุตบอลหุ่นยนต์ขนาดเล็กอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีอีก
คร้ังกับนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA ในการคว้าแชมป์โลกฟุตบอลหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
มาครองเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน จากการแข่งขัน World RoboCup  2010 จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์     
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2554 

1. ผลงานวิจัยดีเด่น  

อ.นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ จาก ศนูย์นิสิตสารสนเทศ ผู้ท าวิจัย โครงการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใช้บริบทการเรยีนการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-6) ได้รับทุนอุดหนุนสูงสุด 50 ล้านบาท จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2. สุดยอดอาจารย์เก่ง  

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ได้รับ
รางวัลครฑุทองค า มีนาคม 2555  จากการบริหารงานที่ประสบผลส าเร็จ ภายใต้
หลักการ “มุ่งมั่นแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สานสู่ความส าเร็จ” และ
หลักการด าเนินงาน “รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องตัว” อีกทั้งมีจุดยืนที่ชัดเจน กล้าคิด กล้า
ท า และกล้าที่จะยืนหยดัเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ประเทศชาต ิ

 

3. สุดยอดนิสิตเก่ง  

ทีม SKUBA หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก ได้รับรางวัลแชมป์โลกสมัยท่ี 3 รางวัล 
เทคนิคยอดเย่ียมประเภท Navigation Challenge และประเภท Mixed Team 
7-11 กรกฎาคม 2554 จากการแข่งขัน World RoboCup 2011  ณ ประเทศตุรกี  

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของ
คณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยดั

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพ 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

อาคาร 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรม
เคมี 

2535 7,138.15 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 2 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2520 4,809.84 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 3 อาคารเรียน 2512 4,321.35 ไม่ใช่  
 
 
 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 1 หน้า 82 

82 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยดั

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพ 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

อาคาร 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม 

2521 1,391.07 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 5 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

2549 7,773.96 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 6 อาคารปฏิบัติการยาน
ยนต ์

2519 1,729.85 ไม่ใช่ N/A 

อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมอุตสาหการ 

2528 1,440 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 8 อาคารปฏิบัติการและ
วิจัย 

2535 7,224 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 9 อาคารปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

2552 16,530 ไม่ใช่  
 
 
 

 
อาคาร 

10 
อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ 

N/A ไม่ใช่ N/A 

อาคาร 
11 

อาคารช านาญเพ็ญชาติ 2539 1,236 ไม่ใช่  
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ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยดั

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพ 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

อาคาร 
12 

อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมส ารวจและ
บริหารการก่อสร้าง 

2511 512 ไม่ใช่ N/A 

อาคาร 
13 

อาคารปฏิบัติการ
ทรัพยากรน้ า 

2513 1,394.12 ไม่ใช่  
 
 
 

อาคาร 
14 

อาคารชูชาติ ก าภู 2545 23,845.25 ไม่ใช่ 
 
 
 

 

อาคาร 
15 

อาคารวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2546 8,741.55 ไม่ใช่  
 
 
 
 

อาคาร 
16 

อาคารสโมสรนิสิตคณะฯ 2546 600 ไม่ใช่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาคาร 
17 

อาคารนานาชาติ 2552 5,568 ไม่ใช่ N/A 

 

ลักษณะทางกายภาพของคณะ 
รายการ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ทั้งหมด N/A 

พ้ืนที่ทั้งหมดที่เป็นอาคาร 
- พ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 
- พ้ืนที่สีเขียวภายในอาคาร 

พ้ืนที่ทั้งหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 
พ้ืนที่ทั้งหมดที่เป็นถนน 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  
  

 

 การด าเนินงานตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต พบว่า  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและ  
จริยธรรมให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้เด็กมีกิจกรรมทางด้านเป็นจิตอาสา และจัดพิธีไหว้ครู และจัดพิธี
ท าบุญภาควิชา หรือในระดับคณะฯ ก็เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมพิธีทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากข้ึน 
อีกท้ังคณะฯ มีบัณฑิตที่จบออกไปแล้วได้งานท าสูงถึง 85.79% ซึ่งหมายถึงบัณฑิตของคณะฯ เป็นที่ยอมรับของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีค่าความพึงพอใจ 
3.94 อยู่ในเกณฑ์ดี และคณะฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีผลงาน
ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอยู่ในระดับดีมาก และมีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ 

 การด าเนินงานตามพันธกิจดา้นการวิจัย พบว่า คณะฯ ให้ความส าคัญกับการวิจัยมาอย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 
2554 มีอาจารย์ประจ าของคณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนและ/หรือร่วมท าวิจัย  มีแน้วโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ถึง 1,860,300.42 บาท/คน ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานมาก อีกท้ังคณะฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย ให้การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ส่งผลงานเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติ และนานาชาติเพ่ิมขึ้น   สนับสนุนการจัดท าโครงานวิศวกรรม (Senior Project) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 
สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ไปท าวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานวิศวกรรม ณ 
ต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ดี มีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์พร้อมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้จัดสรรทุนทุนสนับการวิจัยให้กับ
อาจารย์ และนักวิจัย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท  ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ 800,000 บาท และทุน
สนับสนุนวิจัยสถาบัน ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการท าวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 300,000 บาท และมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยมี
หน่วยงานที่สนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การท าวิจัยถึง 18 ศูนย์กระจายไปตามภาควิชาต่างๆ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภายในห้องแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  2 

 การด าเนินงานตามพันธกิจดา้นการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะฯ ได้เล็งเห็นถึง 
ความส าคัญ โดยได้จัดท าข้ึนเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยเป็นการน าความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภายในคณะฯ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน รวมถึงเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่นิสิตภายในคณะฯ  โดยไม่ส่งผลกระทบกับภารกิจหลัก คือการเรียนการ
สอนของคณะฯ  เช่น การร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ การเป็นกรรมการวิชาชีพ กรรมการวิชาการ และการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆ และมีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ 

 การด าเนินงานตามพันธกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะฯ สนับสนุนให้ 
ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิสิต อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ โดยภาควิชาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานิสิตด้วย เช่น 
โครงการวิศวกรยุคใหม่ เป็นต้น ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนก็มีโอกาสได้ท ากิจกรรมนี้ร่วมกันเสมอ เช่น 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ และโครงการสัมมนาบุคลากรคณะ ส าหรับปี 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้
บุคลากรคณะที่เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรได้ร่วมไปชมวัดถ้ าเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี และจัดพิธีร่วมรดน้ าขอพรจาก
ผู้บริหารในวันสงกรานต์ ฯลฯ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ 
 

2.2  รายงานผลการประเมนิตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรบัคณะวิชา 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ
เท่านั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมผีลการประเมินตนเอง ตาม
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.2.1 
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ตารางท่ี  2.2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ  กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+ 
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+ 
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

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

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  4.96 4.97 4.75 4.75 4.75 3.75 3.75 3.75 5.00 4.52 4.60 3.00 4.52 4.27 4.86 4.86 4.52 4.73 4.11 4.11 4.52 4.27 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

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

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.38 4.69 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการ
แกส่ังคม  

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

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ  - - 5.00 5.00 5.00 4.25 4.25 4.25 - 3.96 3.96 - 3.96 3.96 5.00 5.00 3.96 4.00 4.25 4.25 3.96 4.19 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

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

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 4.56 - 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 4.56 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.97 4.97 4.95 4.94 4.95 4.58 4.56 4.56 5.00 4.75 4.77 3.00 4.52 4.41 4.95 4.95 4.75 4.88 4.58 4.56 4.52 4.54     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย            
ไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาของชาติโดยมี คณบดี เป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ  และคุณสมบัติพิเศษของบัณฑิต          
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้บัณฑิตศักยภาพ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถน าไปพัฒนา
ประเทศชาติ ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกันนี้ คณะฯ มีกระบวนการในบริหารจัดการและ
ด าเนินการตามระบบและกลไกตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดขึ้น 
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ               
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.2 
ตารางท่ี 2.2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2552-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจ าป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และรายงานผล

ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน  

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1) การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการยกร่างแผนใช้ข้อมูลในการยกร่างแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้ 
o แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล่าสุด 
o ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย 
o พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ฉบับลา่สุด 
o รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก 
o แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับล่าสุด 
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับลา่สุด 
o ผลการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จ 

การศึกษาในแต่ละปี  ซึ่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
o ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ของส่วนราชการ เช่น งบประมาณ เวลา เป็นต้น 
o นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเทคโนโลยี และด้านอื่น  ๆซึ่งอาจมีผลต่อบริการและการด าเนนิงานของ

ส่วนราชการ 
o ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอื่นๆ 
o การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
o การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ 
o กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2565) 
o แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
o ผลประเมินคุณภาพในรอบปีท่ีผ่านมา 
o ผลสรุปจาการระดมสมองบุคลากรและอาจารย์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

3) งานแผนและประกันคุณภาพ  โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ยกร่าง            
แผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือแผนงาน พร้อมท้ังตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายความส าเร็จของ            
แต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลท่ีก าหนดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการประชุมระดมสมองระดับ
ผู้บริหารคณะ  หลังจากนั้นงานแผนฯ ส่งแผนท่ียกร่างเข้าที่ประชุมรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณาทบทวน และ
ปรับปรุงแก้ไข 
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4) ท าประชาพิจารณ์และระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนยกร่างขั้นสุดท้าย 

5) ยกร่างแผนขั้นสุดท้าย 
6) น าแผนยุทธศาสตร์เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขและ             

ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 
2. หลังจากแผนที่ยกร่างได้รับความเห็นชอบ งานแผนฯ จัดส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประจ าคณะฯ เสนอคณบดีลงนาม และจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ  และหน่วยงานภายในคณะฯ  ได้แก่ ภาควิชา 
ส านัก  สถาบัน  และผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ 

3. รองคณบดีแต่ละฝ่ายจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยน าแผนหรือโครงการที่อยู่ในกรอบของแผน 
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ แต่ละพันธกิจมาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดกิจกรรม 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ โดย
แผนปฏิบัติการประจ าปีของรองคณบดีแต่ละฝ่าย จะต้องผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
รองคณบดี 

4. คณะฯ ได้มีการจัดท าตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้          
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินการ ดังนี้ 

1) งานแผนฯ โดยความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ ยกร่างแผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วย
โครงการหรือแผนงาน พร้อมท้ังตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้   ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อมูลท่ีก าหนดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารคณะฯ  หลังจากนั้นงาน
แผนฯ ส่งแผนท่ียกร่างเข้าที่ประชุมรองคณบดี เพื่อพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง  

2) รองคณบดีแต่ละฝ่าย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยน าแผนหรือโครงการท่ีอยู่ในกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ แต่ละพันธกิจมาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาที่ด าเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมท้ังระบุตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายวัดผลส าเร็จของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมในแผนประจ าปี  โดยแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของรองคณบดีแต่ละฝ่าย จะต้องผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบจากที่ประชุม    
รองคณบดีอีกครั้งหนึ่ง 

5. รองคณบดีแต่ละฝ่าย รวบรวมผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือรับการตรวจประเมิน 
ตามระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งรายงานการด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพ่ือใช้ในการทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์ส าหรับรอบปีงบประมาณต่อไป  โดยแผนและผลการด าเนินงานจะต้อง
ครบถ้วนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

6. คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ                  
2 ครั้ง ตามปฏิทินกิจกรรมประจ าปี และผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนประจ าปี และจัดท ารายงานเสนอต่อคณบดี 
และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการด าเนินการต่อไป 

7. คณะฯ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์                       
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยงานแผนฯ เป็นผู้ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน หลังจากนั้นจัดท ารายงานเสนอ               
ต่อที่ประชุมรองคณบดีฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา และให้ความเห็นในการด าเนินการต่อไป    
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8. คณะฯ  น าผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ มาด าเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี  
โดยคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  โดยการทบทวนและปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ จะต้องผ่านการพิจารณาขั้นต้นจากที่ประชุมรองคณบดี หลังจากนั้นจะเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะถ่ายทอดให้ภาควิชา สถาบัน ส านัก และศูนย์ ภายใต้สังกัดของคณะฯ รับทราบ
และด าเนินการต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานผลการยกร่างแผนกลยทุธคณะฯ  
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์คณะฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
1.1-2-1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าปีของคณะฯ 
1.1-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนนุประจ าปีของคณะฯ 
1.1-2-3 เว็บไซต์คณะ www.eng.ku.ac.th 
1.1-3-1 แผนปฏบิัติการประจ าปีคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.1.4-1 ตัวบ่งชี้และเปา้หมายการปฏบิัตงิานของคณะฯ 
1.1-5-1 นโยบายการก ากบัติดตามการปฏิบัติงานคณะฯ 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการปฏิบตัิงานคณะฯ ครั้งที่ 1  
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการปฏิบตัิงานคณะฯ ครั้งที่ 2 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อประเมินผลการด าเนนิงาน และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏบิัติการประจ าปี 
 
 

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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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอน                  
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการวิศวกรของภาครัฐ 
และเอกชน ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 52 หลักสูตร และหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด และได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 52 หลักสูตร มีจ านวนนิสิต ในปี
การศึกษา 2554  มีนิสิตระดับปริญญาตรี 5,694 ระดับปริญญาโท 1,788 และปริญญาเอก 239 คน จ านวนรวมทั้งสิ้น 
7,721 คน อีกท้ังมีจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวม 6,416.88  ในขณะที่มีจ านวนอาจารย์ประจ าของคณะ 
(ไม่รวมลา)  282 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกรวม 215 คน คิดเป็นร้อยละ 70.96 และ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตาจารย์ร้อยละ 29.21 ของอาจารย์ทั้งหมด  แสดงให้เห็นว่าคณะฯ 
มีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา      
  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.3 
ตารางท่ี 2.2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 4.86 4.11 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบรหิารหลักสตูร 
6 6 6 6 ข้อ 3 ข้อ 4.00 3.00 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

69 71 70.96x5 5.91 216 71.29 5.00 
  

5.00 
60 303 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 27 29.21x5 4.87 89.0 29.37 4.87 
  

4.90 
30 303 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 4 ข้อ 5.00 3.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 3 ข้อ 5.00 3.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสตูรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลยั และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏบิัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตวับ่งชี้
กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวชิาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องดว้ย  

(หมายเหต ุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการไดค้รบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทกุหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการไดค้รบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพฒันาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับ
ให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ ได้ใช้ขั้นตอนการด าเนนิการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรที่ก าหนดโดย 

คณะกรรมการการศึกษา มก.  โดยมีข้อมูลของขั้นตอนดังกล่าวแสดงไว้ที่เวบ็ไซต์ของกองบริการการศึกษา มก.  และคณะฯ 
มีหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เป็นผู้รบัผิดชอบในการ
พิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วย  คณาจารย์  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ในการพิจารณาหลักสูตร 

2. คณะฯ มีระบบและกลไกการปดิหลักสูตร ดังนี ้
1)  คณะฯ มีการพิจารณาหลักสตูรทีใ่นสงักัดทีท่ าการเปิดหลักสตูรแลว้แตไ่ม่ได้ท าการรับนิสติให้ด าเนินการปดิ

หลักสูตร เชน่  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)  และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) คณะฯ ด าเนินการปิดหลักสตูรโดยสาขาวชิาเสนอเรื่องผา่นการอนมุัติจากคณะกรรมการต่างๆ เชน่  
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

3. คณะฯ มีการด าเนินงานให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1) คณะฯ ได้ด าเนินงานให้หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2) คณะฯ อยู่ระหวา่งการด าเนนิงานให้หลักสูตรเปน็ไปตามประกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิศวกรรมศาสตร์  (มคอ.1) 
3) ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สภาหรือองค์กรวิชาชีพ เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 

หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

4. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการวชิาการ  คณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา  ในการก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ 
หมายเหตุ : คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรท่ีให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

5. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการวชิาการ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
ในการก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ 

6. เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 ...(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ต้องประเมิน)… 
7. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  

รวม =32 หลักสูตร จากหลักสตูรทั้งหมด = 52 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 61.54 ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาโท            
แผน ก = 10 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก/ข = 12 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก = 10 หลักสูตร  
ซ่ึงสูงกว่าก ากหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสตูรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หลักสูตร จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี 19 36.54 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 10 19.23 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก/ข 12 23.08 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข 1 1.92 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 10 19.23 

หลักสูตรทั้งหมด 52 100 
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8. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
และมีจ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร แผน ก1 และ ก2 รวม 1,079 คน และระดับปริญาเอก = 239 
คน รวมนิสิตระดับบัณฑิตที่เน้นการวิจัย = 1,318 คน คิดเป็นร้อย 17.07 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ระดับปริญญา จ านวนนิสิต ร้อยละ 
นิสิตระดบัปริญญาตร ี 5,694 73.74 
นิสิตระดบัปริญญาโท แผน ก 1/ก2 1,079 13.97 
นิสิตระดบัปริญญาโท แผน ข 709 9.19 
นิสิตระดบัปริญญาเอก 239 3.10 

นิสิตทั้งหมด 7,721 100 
หมายเหต ุ: การนับจ านวนนิสิตให้นับตามจ านวนหัวนิสิตในปกีารศึกษานั้นๆ และนับทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ และนานาชาติทั้งในที่ต้ังและนอกที่ตั้ง 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.1 6 ข้อ 3 ข้อ 4.00 3.00 3 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ : ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการประเมิน

หลักสตูรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ซึ่งมีการประเมนิหลักสตูรไม่ครบถ้วน 
- ข้อ 5 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการพัฒนาหลักสูตร

ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสตูรที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลกัสูตร ยังไม่ครบถ้วน 

- เกณฑ์เฉพาะข้อ 8 หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ไมผ่่านเกณฑ์ เนื่องจากมีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 1,318 คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  7,721 คน คิดเป็นร้อยละ  17.07 

 
 
 
 

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 าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
2.1-2-1 ตัวอย่างการปิดหลักสตูรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาติ)  และ  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2.1-3-1 ตัวอย่างหลักสูตรคณะฯ ที่ด าเนนิการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา  และ 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

2.1.4-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการ  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ท าหนา้ที่ในการก ากบัดูแลให้              
ทุกหลักสตูรด าเนนิงานให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวชิาชพี 

2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการ  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ท าหนา้ที่ในการก ากบัดูแลให้            
ทุกหลักสตูรด าเนนิงานให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวชิาชพี 

2.1-6-1 ...........มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ต้องประเมิน............. 
2.1-7-1  ตารางสรปุข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.1-8-1 จ านวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จากกองแผนงาน มก. 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 69 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา ปฏิบัติงาน ลาทุกประเภท รวมท้ังหมด 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

1. วุฒิปริญญาตรี 6 5 4 5 5 8 11 10 12 
2. วุฒิปริญญาโท 69 65.5 62 13 13 12 82 78.5 73 
3. วุฒิปริญญาเอก 187 197 215 3 6 1 190 203 216 

4. รวม 262 267.5 282 21 24 21 283 291.5 303 
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  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   =  216 x 100   = 71.29 
        303 (282+21)    
  คะแนนที่ได้ =    71.29 x 5 =5.94 คะแนน   = 5 คะแนน 
                              60 
   เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก =    216  x100  –   203 x 100 
        303                291.5 
               = 71.29 – 69.64  = 1.65 
  คะแนนที่ได้   = 1.65 x 5  = 0.69  คะแนน 
         12 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 203x100 =69.64 215x100 70.96 5.00 5.00  69.00 บรรลุ 70.00 

219.5 303 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 203x100 =69.64 216x100 71.26 5.00 5.00 69 บรรล ุ 70.00 

219.5 303 
หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมลูจ านวนอาจารย์วุฒิปรญิญาเอก ไมไ่ดร้วมลาทุกประเภทอีก 1 คน เมื่อรวมแล้วมีอาจารย์วุฒิปรญิญา  
               เอกท้ังหมด 216 คน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ภาคผวก ก-4 จ านวนคณาจารย ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
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2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

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

ปีการศึกษา 
ปฏิบัติงาน ลาทุกประเภท รวมทั้งหมด 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 
1. อาจารย ์ 84 95.5 107 17 17 18 101 112.5 125 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 87 85.5 87.5 3 5 2 90 90.5 89.5 
3. รองศาสตราจารย ์ 88 83.5 85.5 1 2 1 89 85.5 87 
4. ศาสตราจารย ์ 3 3 2 0 0 0 3 3 2 
5. รวม 262 267.5 282 21 24 21 283 291.5 303 
  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   (รศ.) 87+(ศ.) 2 = 89x100 = 29.37  
                 303      303 
 คะแนนที่ได้ = 29.37 x5  = 4.90  คะแนน 
       30 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
 = 89 x 100 -  88.5 x100  = 29.37 – 30.36 = -0.99 
                 303      291.5 
 คะแนนที่ได้   = -0.99 x 5   = -0.825 คะแนน 
           6 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  
                           ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.3 86.5x100 =30.36 88.5x100 =29.21 5.00 4.87 30 ไม่บรรล ุ 29 

291.5 303 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.3 86.5x100 =30.36 89x100 =29.37 5.00 4.90 30 ไม่บรรล ุ 29 

291.5 303 
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หมายเหตุ : มีการปรับจ านวนอาจารย์ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จากเดิม 86.5 คน เป็น 87 คน  เมื่อรวมจ านวนอาจารย์ต าแหน่ง 

               ศาสตราจารย์  2 คน รวมเป็น 89 คน 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ภาคผวก ก-4 จ านวนคณาจารย ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ

สามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน าความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการพฒันามา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏบิัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบัติ 
  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้าน
สวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
1.1 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

1) คณะฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ด้านการบริหารจัดการ : การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งดูแลด้านการบริหารจัดการรวมถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

2) คณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังที่ต้องการ ผ่านการส ารวจข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งในส่วนของการวางแผนอัตราก าลังทดแทนการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 
(Early Retire) การพิจารณาขอตั้งกรอบอัตราก าลังอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รวมถึงการพิจารณาวางแผนดังกล่าวของ
ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงินรายได้ เพื่อให้มีอัตราก าลังที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
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      3) คณะฯ มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และสอดคล้องตามนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักที่ส าคัญในการ
พัฒนาคณาจารย์ ได้แก่  

o การสนับสนนุทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในและตา่งประเทศ 
o การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตนเอง โดยสนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งใน

และต่างประเทศ  
o การสนับสนนุรางวลัตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารต่างประเทศ 
o การอุดหนุนเงินวิจัยแก่อาจารย์ใหม่ 
o การส่งเสริมการท าวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
o การก าหนดมาตรการควบคุมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ กรณีการแก้ไขเกรดของนิสิต  

(โดยใช้ KU 7) 
o การประชุมและสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้งในระดับคณะ และภาควิชา 
o การพิจารณาและมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ 

1.2 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
1) คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล (Individual Development Plans  

: IDPs) โดยเฉพาะในส่วนของส านักงานเลขานุการที่เป็นหน่วยงานกลางหลักในการให้บริการ ซึ่งมีการวิเคราะห์    จุดแข็ง 
จุดอ่อนของบุคลากร เพื่อพิจารณาหัวข้อ/หลักสูตรที่ควรเข้ารับการอบรม โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น กอปรกับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ควร
ได้รับการพัฒนา หรือขาดทักษะความรู้ในงาน และสามารถปรับเปลี่ยนแผน IDPs ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และสถานการณ์ปัจจุบัน  

2) คณะฯ มีการจัดท าแผนการไปศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่าน 
การศึกษาดูงาน ประจ าปี 2554-2555 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนในทุกสายงานได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานยัง
หน่วยงานภายนอก และน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างานที่เก่ียวข้อง   

3) คณะฯ ก าหนดให้มีแผนการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ โดยจัดประชุมสัมมนาชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน พร้อมหารือถึงปัญหา/แนวทางแก้ไข และ
ข้อสรุปแนวปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกัน 

4) คณะฯ ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร (English  
Conversation) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ    
ทั้งบุคลากรสังกัดภาควิชา/ส านักงานเลขานุการ และสอดคล้องกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

2. คณะฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้  
2.1 ด้านงบประมาณ 

1) คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรงบพัฒนาคณาจารย์ในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ต่างประเทศด้วยทุนพัฒนาอาจารย์ 

2) คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการสนับสนุนให้คณาจารย์วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ได้ไปศึกษาต่อเ 
พื่อเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์รวมถึงสนับสนุนให้สมัครรับทุนศึกษาต่อจากภายนอก 

3) คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรงบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการไป 
ฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี ในวงเงิน 8,000 บาท/คน/ปี และ 6,000 บาท/คน/ปี 
ตามล าดับ รวมวงเงินที่ให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น 3,310,000 บาท   
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2.2 ด้านนโยบาย 
1) คณะฯ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ไปฝึกอบรม/สัมมนาตามหัวข้อที่ มก. ก าหนด อาทิ โครงการ 

สัมมนาอาจารย์ มก. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มก. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
พัฒนาเทคนิคการสอนของสายวิชาการ 

2) คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบนั/ 
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

          2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
คณะฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
1) ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ 
2) การจัดหลักสูตร In-house Training ในปีการศึกษา 2554 อาทิ  
o อบรมเร่ือง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554  
o อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 23-24 และ 

30 เมษายน 2554  
o อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน : ผังไหล เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555  

3) การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน ประจ าปี 2554-2555  
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ไปศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

o สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ศึกษาดูงานด้านการให้บริการ และการปรับปรุงพื้นที่ทัศนียภาพ 
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2554  มีผู้เข้าร่วมจ านวน 45 คน 

o การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
ประเมินผลบุคคล เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2554 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 39 คน 

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านแผนและประกันคุณภาพ เมื่อ
วันที่ 2 ก.พ. 2555 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 38 คน 

o มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศึกษาดูงานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
การบริหารงานบุคคล วันที่ 17 ก.พ. 2555 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 38 คน 

o มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก ศึกษาดูงานด้านการบริการการศึกษา และกิจการนิสิต เมื่อ
วันที่ 20 เม.ย. 2555 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 37 คน 

o อาคารใบหยก ศึกษาดูงานด้านการซ่อมบ ารุง เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555 มีผู้เข้าร่วมจ านวน  24 คน 
4) การจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ของสายวิชาการผู้เกษียณอายุราชการ ใน 

กิจกรรม KM Talk Day เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 และกิจกรรม Story Telling ของสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/้แบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน ซึ่งคณะฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาของกิจกรรม 

5) การจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล (Individual Development Plans : IDPs) ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ (รวมทั้งสิ้น 76 คน) 

6) การจัดประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ โดย 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน พร้อมหารือถึงปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อสรุปแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ร่วมกัน ด าเนินการน าร่องโดย หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านรับ -ส่ง
หนังสือ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 49 คน และสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานร่างโต้ตอบหนังสือ เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 43 คน  
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7) การจัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาแก่บุคลากรของ สล. จ าแนกตาม 
พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการท างาน ได้แก่ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เรียนทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 09.00 น. รวม 20 ชม. (ก.ค.-ส.ค.54) และกลุ่มงาน
อาคารสถานที่และยานพาหนะ เรียนทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. รวม 10 ชม. (ก.ย.54) อาจารย์ผู้สอนคือ Mr.Jim Black 

8) การจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation) แก่บุคลากรของคณะฯ  
ต่อเนื่องในปี 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสายสนับสนุนของคณะฯ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

o กลุ่มที่ 1 พนักงานบริการ พนักงานขับรถ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษา 
เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-14.30 น. รวม 10 ชม. (13 มี.ค.-12 เม.ย.55) 
อาจารย์ผู้สอนคือ Mr.Joost Oliver 

o กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ปฏิบัติงานบริหารที่มีพื้นฐานค่อนข้างน้อย เรียนทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.30 น. รวม 20 ชม. (20 มี.ค.-26 เม.ย.55) อาจารย์ผู้สอนจาก
สถาบันภาษา IFAST   

o กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ธุรการระดับหัวหน้างาน หรือผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเสนอชื่อเข้าอบรม ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก . ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 

2.4 การน าระบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
คณะฯ ได้ริเริ่มน าระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเข้าท างานใหม่ ตั้งแต่เดือน 

กันยายน 2553 เป็นต้นมา ในส่วนของส านักงานเลขานุการที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการให้บริการ เพื่อให้ค าปรึกษา
และแนะน าช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรให้พนักงานใหม่รับทราบ การชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการท างานและระบบงานภายในองค์กร โดยมีก าหนดระยะเวลาการท า
หน้าที่พี่เลี้ยง 6 เดือน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2554 ส านักงานเลขานุการมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
รวม 3 คน และอยู่ระหว่างการเตรียมด าเนินการแต่งตั้งพี่เลี้ยงส าหรับบุคลากรใหม่ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 5 คน 

3. คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย 
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.1 คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยการให้สวัสดิการตา่ง ๆ ดังนี้ 

1) สวัสดิการดา้นการศึกษาเลา่เรียนบุตรให้กับพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว  
2) สวัสดิการดา้นการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล มก. / ประกันชีวิต 
3) สนับสนนุกองทุนส ารองเลี้ยงชพี / กองทุนประกันสังคม 
4) สนับสนนุเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ส าหรับ พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว   
5) สนับสนนุทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้แก่บุคลากรทุกสายงาน 
6) ระบบพี่เลี้ยงของ สล. เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรใหม่ 
7) สนับสนนุการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลยั 

3.2 คณะฯ มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในทุกระดบั โดยจัดให้มีโครงการรางวัลเพือ่สนับสนุน
ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

1) โครงการรางวัล Star Service Awards 
2) โครงการ Best Suggestion Awards 
3) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปี 
4) โครงการพัฒนาผลิตภาพและคณุภาพภายในองค์กร 
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3.3 ด้านการสง่เสริมสุขภาพที่ดี คณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ส่งเสริมและให้บริการแก่บุคลากร ดังนี้ 
1) Fitness Center เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงอยู่เสมอ 

ให้บริการทั้งนิสิต บุคลากรของคณะ และบุคคลทั่วไป 
2) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “Monday Heath Alert” เพื่อกระตุ้นร่างกายให้เตรียมพร้อมต่อการ

ท างาน – การด าเนินกิจกรรม 5 ส  เพื่อจัดระเบียบและเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 
3) การจัดมุมพักผ่อน-KM ของส านกังานเลขานุการ  
4) การจัดห้องบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง 9501 ชั้น 5 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) เพื่อ

เป็นห้องส าหรับสวดมนต์/นั่งสมาธิ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
4. คณะฯ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ 

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
4.1 คณะฯ ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในการติดตามผลเชิงปริมาณและคุณภาพของ 

คณาจารย์ รวมทั้งการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และระบบติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้งสี่ด้านคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการติดตามผลการน าความรู้และทักษะของ
อาจารย์แต่ละท่านมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.2 คณะฯ มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
เก่ียวข้อง ผ่านการด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 

1) การรายงานการไปฝึกอบรม สัมมนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยระบุถึงการความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนาไปใช้พัฒนางานในความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

2) การรายงานการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานของบุคลากรแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

3) การน าเสนอข้อสรุป/สิ่งที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาย
สนับสนุนของคณะฯ หรือที่ประชุมหัวหน้างาน  

4) การจัดกิจกรรม CoP ผ่านกลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การอบรม สัมมนา รวมถึงผู้บริหารได้น าเป็นข้อมูลในการติดตาม/ประเมินผลจากผลงานของบุคลากร
ภายหลังจากการไปฝึกอบรมหรือพัฒนา  

5. คณะฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 คณะฯ ได้มอบหมายหน้าที่ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 31/2554 ลง 
วันที่ 10 มีนาคม 2554 โดยมอบคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลควบคุมด้านจรรยาบรรณของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ และคณะกรรมการสาย
สนับสนุน มีหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน 

5.2 การประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเร่ืองจรรยาบรรณของบุคลากร ในการประชุมอาจารย์คณะฯ ครั้งที่  
1/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2554 ระเบียบวาระด้านการบริหารงานบุคคล วาระที่ 7.1 จรรยาบรรณของบุคลากร มก. พ.ศ. 2553 

5.3 การประชุมคณะกรรมการสายสนับสนุนของคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ระเบียบ 
วาระที่ 4.1 แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร  

5.4 การประชาสัมพันธ์เร่ืองจรรยาบรรณ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ และจอ Digital Signage  
5.5 การส่งเสริมปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

อาทิ โครงการปฏิบัติธรรม โครงการบรรยายธรรมมะ โครงการไหว้พระ 9 วัด เป็นต้น 
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6. คณะฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน คือ 

บุคลากรของคณะฯ ทีไ่ด้รับทนุพัฒนาอาจารย์ และทนุบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวชิาการ หรือ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ ส่วนใหญ่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัตงิานแล้ว ได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัตงิาน รวมทั้งได้มกีารผลิตผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะของบทความงานวชิาการทั้งส่วนบุคคล และการวิจยัร่วมกับบุคคลอื่นทั้งภายในและนอกสถาบนั รวมทั้งมีการ
ผลิตต ารา/หนังสือ เอกสารประกอบการสอน และบทความวิจยัซึ่งงานทางวิชาการเหล่านี้ สามารถน ามาเปน็ผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ รวมถึงเป็นการเพิ่มขึ้นของผลงานทางวิชาการ/วิจัยแก่คณะฯ                      
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ  

7. คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

7.1 คณะฯ ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ทราบข้อดี ข้อเสนอแนะที่ควร 
ปรับปรุง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งในกระบวนการฝึกอบรม และการจัด
ฝึกอบรมในทุกโครงการที่คณะฯ จัดขึ้น 

7.2 ด้านการน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสาย 
สนับสนุน และผู้บริหารระดับคณะวิชา หน่วยงาน จะต้องพิจารณาทบทวนผลประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ  บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.4 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 7 ข้อ  ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 7 ไม่พบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ มีเฉพาะการ 

               ปรับปรุงแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฎบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ :  
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

2.4-1-2 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวทิยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อทดแทนข้าราชการเกษียณอายุ
ปกติ เกษียณอายุก่อนก าหนด และอัตราว่างด้วยเหตุอื่น 

2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plans : IDPs) 
2.4-1-4 แผนการไปศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

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



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  21 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-5 โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาองักฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร (English Conversation)  
2.4-2-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 25 ส.ค.2551 เร่ือง ระเบียบวา่ด้วยทนุพัฒนาอาจารย์ของคณะ

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

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552 
2.4-2-3 แผนการจัดสรรเงินคา่พัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน ประจ าปี 2554 
2.4-2-4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนผ่านการศึกษาดูงาน ประจ าปี 2554-2555 
2.4-2-5 โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด้านงานรับ-ส่ง และงานสารบรรณ ประจ าปี 2555 
2.4-2-6 โครงการระบบพี่เลีย้งพนักงานใหม่ / บันทึกเสนอชื่อบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ 
2.4-3-1 โครงการรางวัล Star Service Award ประจ าปี 2554 
2.4-3-2 โครงการ Best Improvement Awards ประจ าปี 2554 
2.4-3-3 โครงการ Best Suggestion Awards ประจ าปี 2554 
2.4-3-4 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 
2.4-3-5 โครงการพัฒนาผลิตภาพและคณุภาพภายในองค์กร ประจ าปี 2555 
2.4-3-6 โครงการ Kasetsart Engineering Fit & Firm 
2.4-3-7 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “Monday Health Alert” 
2.4-3-8 การด าเนินกิจกรรม 5 ส ประจ าปี 
2.4-4-1 ระบบประเมินการเรียนการสอนของ มก.  
2.4-4-2 แบบสรุปการประเมินผลภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารยผ์ู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-4-3 แบบฟอร์มรายงานการไปฝึกอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2.4-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (วาระการไปอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และ

น าเสนอผลงานของบุคลากร)   
2.4-4-5 การจัดกิจกรรม CoP น าเสนอ/ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รบัจากการไปฝึกอบรมหรือสัมมนา 
2.4-5-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 31/2554 ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ด้าน

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-5-2 รายงานการประชุมอาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
2.4-5-3 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนนุของคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 
2.4-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสายสนบัสนนุ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 
2.4-5-5 กิจกรรมด้านการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4-6-1 แบบประเมนิผลการฝึกอบรมทีค่ณะฯ จัด (ระบุถึงการสอบถามหัวข้อการฝึกอบรม) 
2.4-7-1 สรุปแบบประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  22 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ

ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ และส่วนกลาง มก. มีการจัดให้บริการแก่นิสิตด้านคอมพิวเตอร์รวม 21,035 เครื่อง ได้แก่ PC 
349 เครื่อง โน๊คบุคและมือถือ 20,686 เครื่อง พร้อมกนันี้ได้มีการบริการคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/ห้อง
คอมพิวเตอร์ รวม 1,587 เครื่อง ได้แก่ โน๊ตบุคและมือถือ 312 เครื่อง เครื่อง PC 418 เครื่อง และเครื่องส าหรับ
ให้บริการนิสิต 558 เครื่อง เครื่อง รวมทั้งสิ้น 22,503 เครื่อง ทั้งนี้คณะฯ มีค่า FTES ของนิสิต (ไม่ปรับค่า) 
5,464.43 คิดเป็นสัดส่วนค่า FTES/เครื่องคอมพิวเตอร์ =0.24 TES/เครื่อง ซึ่งน้อยกว่าค่า  8 FTES/เครื่อง 

2. คณะฯ มีการให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นิสิตทุกปีการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และส านักหอสมุดของ  

มก.  มีการฝึกอบรมการใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทุกปีการศึกษา และคณะฯ ได้
จัดท า Facebook ของคณะฯ เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ นิสิต และบุคลากร และยังสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตเองโดยตรง 
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2.2 มีบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยพัฒนาระบบ  

Max@learning เพ่ือช่วยการเรียนการสอน และการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและนิสิตทุกคนมีการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาการไม่เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ แต่ยังครอบคลุมไปยังวิชาต่างๆ เกือบทุกวิชาของคณะฯ                
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร และคณะฯ มีการจัดการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่นิสิตเฉพาะเรื่องทีน่าสนใจ             
ในทุกปีการศึกษา การใช้โปรแกรม CATIA มาช่วยในการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม เป็นต้น 

        
 

3. คณะฯ มีการบริการทางด้านกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิตอย่างน้อย 
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้
งานได้ไม่ต่ ากว่า 90% ของพ้ืนที่ใช้สอย และสวนพักผ่อนกิจกรรมของนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่รอบอาคารเรียน
ต่างๆ ท าให้มีความสะดวกในการติดต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สะดวก และมีการปรับปรุงความเร็วของระบบให้มี
ความเร็วสูงขึ้น เพื่อทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเปลี่ยนเก้าอ้ีในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใหม่ 
390 ตัว เพื่อให้นิสิตมีความสะดวกสบาย จัดหาคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย LCD ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
จ านวน 32 ชุด ท าให้ห้องเรียนอุปกรณ์มีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ิมบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และ            
ส่งผลให้นิสิตมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น 

 
4. คณะฯ มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต ดังนี้ 

4.1 มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายส าหรับให้บริการด้านงานทะเบียนออนไลน์ และจัดเตรียมเครื่อง 
คอมพิวเตอร์บางส่วนที่หน่วยทะเบียนฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกผ่านระบบสาย LAN ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง 
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4.2 การบริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล ก็สามารถใช้ห้องพยาบาลบริการนิสิตที่เจ็บป่วย  
หรือไม่สบายที่สถานพยาบาล มก. และหากมีเหตุฉุกเฉินหน่วยยานพาหนะจะมีบริการรถน าส่งได้อย่างรวดเร็ว 

 
4.3 การบริการด้านสนามกีฬา นิสิตสามารถใช้บริการสถานที่ได้จากจากส านักกีฬา เช่น สนามฟุตบอล  

สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ าจุฬาภรณ์ ฯลฯ 

 
4.4 คณะฯ เปิดบริการห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าซ่ึงเปิดบริการ     

ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และมีกิจกรรมการออกก าลังกายพิเศษ ซึ่งมีผู้ฝึกสอนคอยแนะน าในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30–
17.00 น. ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต และบุคลากรของคณะฯ เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 346 คน 

         
4.5 คณะฯ จัดให้มีร้านขายอาหารให้กับนิสิตและบุคลากรในบริเวณคณะฯ และจัดร้านขายเครื่องดื่ม 

และของว่างบริเวณสวนพักผ่อนของนิสิต 

        
4.6 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปคู่มือการศึกษาให้กับนิสิต  

บุคลากร และคู่มืออาจารย์ ประกอบไปด้วย เอกสารแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าเนียบอาจารย์ หลักสูตร             
เพลงสถาบัน ผ่านเว็บไวต์ของคณะที่ www.eng.ku.ac.th 

http://www.eng.ku.ac.th/
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5. คณะฯ มีการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

5.1 พ้ืนที่โดยรอบคณะฯ มีการจัดการเรื่องความปลอดภัย โดยได้จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มี 
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ท างานประสานร่วมกับระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในตัวอาคาร และใช้ประโยชน์ในการดูแลแม่บ้านรักษาความสะอาด และช่วยเสริมกับระบบเวรยาม และ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของคณะ และปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
ของนิสิตและบุคลากรด้วย 

          
5.2 ในด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา คณะฯ จัดให้หน่วยอาคารมอบหมายให้ช่างที่มี 

ช านาญในการดูแลบ ารุงรักษางานระบบเบื้องต้นในอาคารต่างๆ 17 อาคาร และประสานกับการไฟฟ้านครหลวง 
และการประปานครหลวง ให้มาด าเนินการดูบ ารุงรักษา และซ่อมแซม หากเกิดเหตุขัดข้องและเกินขีดความสามารถ
ของช่างประจ าคณะ ที่จะด าเนินการเองได้  

5.3 ระบบน้ าเสียในคณะฯ โดยอาคารแต่ละอาคารจะมีระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นก่อนส่งน้ าเสียไปสู่ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียกลางของ มก.  

5.4 ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย อาคารใหม่จะได้รับการออกแบบให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหัวกระจายน้ าเป็นหลัก ส าหรับอาคารเก่าจะใช้ระบบถังดับเพลิง และมีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงอาคารเก่าให้มีระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติเพ่ิมเติม โดยถือหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
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6. คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 
6.1 ผลการประเมินข้อที่ 2 ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

= 4.15 
6.2 ผลการประเมินข้อที่ 3 การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนและพัฒนานิสิต ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ = 4.05 
6.3 ผลการประเมินข้อที่ 4 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.03 
6.4 ผลการประเมินข้อที่ 5 ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.11 
6.5 รวมค่าเฉลี่ยทั้งสิ้น = 4.06 

7. คณะฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา การประเมิน
คุณภาพการให้บริการห้องเรียน ในด้านความพร้อมใช้ของโสตทัศนูปกรณ์ ความสะอาด และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ให้ทันสมัยขึ้น 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนของนิสิต เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
จากกองแผนงาน 

2.5-2-1 Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. http://www.facebook.com/Engineering.KU 
2.5-2-2 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th/engbk_lib.htm 

2.5-3-1-2.5-1 รูปภาพประกอบในผลการด าเนินงานข้อ 3-5 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2554 จากกองแผนงาน มก. 

  
 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีการน าเอาระบบการประเมินการเรยีนการสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
2. คณะฯ มีทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังนี้. 
1) ทุกรายวิชาของคณะฯ มีการจัดท ารายละเอียดของรายวชิาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
2) อาจารย์ผูส้อนของคณะฯ ได้มีการออกแบบการเรยีนการสอน  และการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ เช่น การให้ท าการบ้าน  การจัดท ารายงานกลุ่ม  การเรียนผ่านสื่อ  การสอนทางอินเทอร์เน็ต  
การพานิสิตไปเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นต้น  โดยมีการก าหนดไวใ้นแผนการสอนแตล่ะรายวิชา 

3.  คณะฯ มีทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ดังนี้ 

1) คณะฯ ได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับปริญญาตรี  ได้แก่ Senior Project  ในระดับ
ปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก ได้แก่ Thesis     

2) คณะฯ ได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชา Lab  เช่น วิชา seminar  
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4. คณะฯ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เช่น  วชิา 01200421 การผลิตในองค์กรญี่ปุ่น  เป็นวิชาที่คณะฯ ได้รว่มมือกับ 
JODC ของประเทศญี่ปุ่นท าการเปิดสอนให้กับนิสิตคณะฯ ในระดับปริญญาตรี 

5. คณะฯ มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและใช้ประกอบในการเรียน 
การสอน   คณะฯมีการเผยแพร่ผลการวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนใหก้ับทุกสาขาวิชาได้น าผลที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

6. คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  ดังนี้ 
ซ่ึงคณะฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
ผ่านทางระบบการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิตของทางมหาวิทยาลัยฯ 

7. คณะฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ดังน ี้ 

1) อาจารย์คณะฯ มีการน าผลจากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสติมาปรับปรุงการสอน 
2) คณะฯ มีการน าเอาระบบการประเมินการเรยีนการสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.6 6 ข้อไม่พบหลักฐาน 

ข้อที่ 5 
7 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.6 6 ข้อ 4 ข้อ 4.00 3.00 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) กอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา 

ทุกภาคการศึกษา 

- ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

 
 

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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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 เว็บไซต์ระบบการประเมนิการเรียนการสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ได้แก ่กรอกแบบ มคอ.3  ที่ www.eng.ku.ac.th/mko/login.php  และกรอก
แบบ  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 ตารางเรียนการเปิดสอนวิชาการผลิตในองค์กรญี่ปุ่น 
2.6-5-1 ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยทางด้านการเรียนจากฐาน KURDI บันทึกการเผยแพร่ผลงาน ขอที่

งานบริการวิชาการและวิจยั 
2.6-6-1 ระบบการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิตของทางมหาวทิยาลยัฯ 
2.6-7-1 ระบบการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิตของทางมหาวทิยาลยัฯ และเว็บไซต์ระบบการประเมนิการ

เรียนการสอน  ระบบ มคอ.3  และระบบ มคอ.5  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส 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 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

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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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย 

ส าหรับ ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  จากวิจัยสถาบัน 
2. คณะฯ มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ 

สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่ส่งเสรมิทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยคณะฯ มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตมาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร 

3. คณะฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยจัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับ 
นิสิตในช่วงปิดภาคเรียน 

4. คณะฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการประชุมทางวิชาการ มก.  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตของคณะฯ  
ได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน 

5. คณะฯ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
5.1  โครงการที่จัดให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี 

1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต “Intania  Clear Mind” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  
2) โครงการท าดี วิถีพุทธ  ท าสิ่งอย่างมีประสิทธิผลอย่างคนมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2555  

     5.2  โครงการที่จัดให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
1) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง BizIT 2011 : Forwarding Business by Cutting- Edge Technolgy ของภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
6. เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 .....(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) ……. 
7. คณะฯ มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) ดังนี้ 
1) มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ที่จัดโดยบัณฑิต

วิทยาลัย มก. 
2) การจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

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 หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7.1-1 วิจัยสถาบนัในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7.2-1 วิจัยสถาบนัในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7.3-1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.7.4-1 เอกสารประชุมทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.7-5-1 - สรุปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต “Intania  Clear Mind” 
2.7-5-2 - สรุปผลการจัดโครงการท าดี วิถีพุทธ  ท าสิ่งอย่างมีประสิทธิผลอย่างคนมีประสิทธิภาพ” 
2.7.5-3 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง BizIT 2011 : Forwarding Business by Cutting –Edge 

Technology  
2.7-6-1 เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 .....(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) … 
2.7-7-1 เอกสารการจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ที่จดัโดยบัณฑิตวทิยาลัย มก. 
2.7-7-2 เอกสารการจัดโครการพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลและประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีการแต่งกาย และความ 

ประพฤติดีเด่น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่มีความประพฤติดีทั้งด้านการแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยและมี
ความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  32 

2. คณะฯ มีการถ่ายทอดหรือส่งประกาศแจ้งเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
2.1 แจ้งเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประกอบด้วย  คณบดี รองคณบดี                  

ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ 
2.2 ธุรการภาควิชา เพื่อปิดประกาศบอร์ดของภาควิชา และเวียนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาทราบ 
2.3 .น าประกาศขึ้นเว็บไซต์กิจการนิสิต www.sa.eng.ku.ac.th  
2.4 แจ้งสโมสรนิสิตคณะฯ ประชาสัมพันธ์ 
2.5 ปิดประกาศบอร์ดต่าง ๆ หน้าห้องเรียนอาคาร 3 ,โรงอาหาร   

3. คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามที่มหาวิทยาลัยมี 
ประกาศส่งเสริมนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ  โดยคณะฯ พิจารณาส่งรายชื่อพร้อมประวัติภาคการศึกษาละ 5 คน 
โดยนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 1 ภาคการศึกษาคณะฯ จึงได้จัด
โครงการคัดเลือกนิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิต
ที่สมควรได้รับการพิจารณา  และก าหนดให้ภาควิชาพิจารณาส่งรายชื่อนิสิตตามเกณฑ์การคัดเลือกได้ภาควิชาละไม่
เกิน 3 คน และตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเป็นกรรมการในการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือก และท าการส่ง
รายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกส่งไปยังมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 5 คน ซึ่งเป้าหมายวัดความส าเร็จของโครงการ
คือ สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามตัวบ่งชี้ได้ตามเป้าหมายปีการศึกษาละ 10 คน  

4. คณะฯ  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

4.1  มีการประกาศรายชื่อนิสิตดีเดน่ด้านการแต่งกายและความประพฤติ ลงนามประกาศโดยคณบดีฯ ทุกภาค
การศึกษา 

4.2  ส่งประกาศรายชื่อ ปิดประกาศทุกภาควิชา ตามบอร์ดตา่ง ๆ และน าขึ้นเว็บไซต์กิจการนสิิต 
www.sa.eng.ku.ac.th 

4.3  จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิต ภาคตน้ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ อาคารจักรพันธเ์พ็ญศิริ และภาค
ปลายมอบในการจัดงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต (Intania Clear Mind) ณ ห้องประชุมคณะฯ 

4.4 โ ครงการบรรลุเป้าหมาย  โดยคณะฯ สามารถคัดเลือกนิสิตที่มคีวามประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งให้
มหาวิทยาลยัพิจารณาเป็นนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติได้ตามเป้าหมายภาคการศึกษาละ 5 คน 

5. คณะฯ มีนิสิตได้รับรางวัล Thailand’s Network Security Contes 2011 จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น ชื่อผลงาน การป้องกันการบุกรุกและ
ขโมยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 
 

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.sa.eng.ku.ac.th/
http://www.sa.eng.ku.ac.th/
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.8 5 ข้อ 3 ข้อ 5.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสติตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมี

ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  
- ข้อ 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตไดร้ับการยกย่องชมเชย ประกวดเกียรติคณุดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาต ิ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลและประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีการแต่งกาย และความประพฤติดีเด่น 
2.8-2-1 ส าเนาหนังสือส่งประกาศไปยังกรรมการประจ าคณะฯ  
2.8-2-2 ภาพถ่ายปิดประกาศบอร์ดต่าง ๆ 
2.8-2-3 เอกสารอยู่บนเว็บไซต์กิจการนิสิต 
2.8-3-1 ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ 
2.8-3-2 เอกสารโครงการคัดเลือกนิสิตดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.8-4-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น 

2 ฉบับ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
2.8-4-2 รูปภาพพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น 
2.8-5-1 รายละเอียดการรับรางวัล 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต โดย
จัดเตรียมปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้นิสิตมีความสุขและความสะดวกในขณะอยู่ภายในคณะฯ 
โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเต็มที่ในการระดมทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะฯ ในช่วงภาคปลายคณะฯ มีกิจกรรมพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ข้อมูล
ผลการเรียน และร่วมปรึกษาหารือเพ่ือให้นิสิตมีผลการเรียนสูงสุดตามศักยภาพของนิสิตแต่ละคน ก่อนปิดภาคปลาย
ในแต่ละปีการศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างงาน ดงตาล สานฝัน เพ่ือให้นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูลจากการประกอบการที่ต้องการจ้างงานโดยตรง และอาจสมัครงานได้ตามความสนใจ เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 
คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิตและ
ผู้ปกครองในความส าเร็จที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.4 
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ตารางท่ี 2.2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการดา้น
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการระดบัปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความต้องการของนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ดังนี้ 
1.1 ให้ค าปรึกษานิสิตเบื้องต้นทางวิชาการโดยหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต

แก่นิสิตโดยหน่วยกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.2 แต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งทางด้านวิชาการและอ่ืน ๆ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการ

ฝึกงาน เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตรของคณะฯ ที่นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงาน 
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1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายบัณฑิตศึกษา โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

2. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ดังนี้ 
2.1 บอร์ดปิดประกาศข่าวสารต่าง ๆทั่วบริเวณคณะฯ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเวบไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ku.ac.th 
2.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต www.sa.eng.ku.ac.th  
2.4 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จัดโดยชุมนุมประชาสัมพันธ์ 
2.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านโครงการจุลสารจาวตาล จัดท าโดยสโมสรนิสิตคณะฯ  

3. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ดังนี้ 
3.1 จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปี

การศึกษา 2554  
3.2 มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับนิสิตคณะวิศวฯ รุ่น 21 ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.3 โครงการวิศวดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ 12 
3.4 จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกภาควิชา 

4. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 
4.1 มีการจัดส่งวารสารดงตาลสัมพันธ์โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ให้กับศิษย์เก่าเพ่ือส่งข่าวสาร

ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
4.2 มีการประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต และคณะฯ 

5. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้ 
5.1 มีการจัดงาน JOB FAIR โครงการสร้างงาน ดงตาล สานฝัน ทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ศิษย์

เก่าท่ีต้องการหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ 
5.2 มีการจัดอบรม สัมมนาต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า จัดโดยภาควิชาและคณะฯ เช่น มีการจัดสัมมนาความรู้

ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 โดย อ.สมเกียรติ อ่อนวิมล เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 

6. คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 ดังนี้ 
6.1 ประเมินความพึงพอใจงานบริการการศึกษา เท่ากับ 3.76 
6.2 ผลการประเมินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวฯ ปีการศึกษา 2554 

ประเมินการสอนของอาจารย์ = 4.28 และประเมินตนเอง = 4.39 
6.3 ผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับนิสิตคณะวิศวฯ รุ่นที่ 21 

ประจ าปี 2554 ประเมินอาจารย์ผู้สอน = 4.52 และประเมินตนเอง =4.20 
6.4 สรุปประเมินวิศวดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ 12 = 3.99 
6.5 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) 6 ภาควิชา = 4.20 

7. คณะฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่ 
สนองความต้องการของนิสิต หลังจากสรุปผลการการประเมินและมีข้อเสนอแนะว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีการตอบ
ค าถามไม่ตรงกัน จึงมีการปรับปรุงโดยจัดท าคู่มือถาม - ตอบ ของงานบริการการศึกษา เพื่อให้การจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เกณฑ์การประเมิน 

http://www.sa.eng.ku.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 สรุปประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานบริการการศึกษา 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารยป์รึกษา 
3.1-1-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
3.1-1-4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพฒันาโครงการสหกิจศึกษา 
3.1-1-5 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และฝา่ยบัณฑิตศึกษา 
3.1-2-1 รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธต์่าง ๆ 
3.1-2-2 ภาพเว็บไซต์คณะฯ www.eng.ku.ac.th 
3.1-2-3 ภาพเว็บไซตฝ์่ายกิจการนิสิต www.sa.eng.ku.ac.th  
3.1-2-4 ภาพการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
3.1-2-5 จุลสารจาวตาล 
3.1-3-1 หนังสือขออนุมัติจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

3.1-3-2 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับนิสิต รุ่นที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.1-3-3 หนังสือขออนุมัติจัดปฐมนิเทศนสิิตฝึกงาน 
3.1-3-4 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) 
3.1-4-1 วารสารดงตาลสัมพันธโ์ดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-4-2 ภาพข่าวต่าง ๆ จากเว็บไซต์เว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสิต และคณะฯ 
3.1-5-1 หนังสือขออนุมัติจัดงาน JOB FAIR คร้ังที่ 9 
3.1-5-2 ข่าวประชาสัมพนัธ์การจัดงานสมัมนาดา้นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
3.1-6-1 ประเมินความพงึพอใจงานบริการการศึกษา 
3.1-6-2 ผลการประเมินโครงการอบรมความพิวเตอร์ส าหรับินสิิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวฯ ปีการศึกษา 2554 

ประเมินการสอนของอาจารย์ 
3.1-6-3 ผลการประเมนิโครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อเพิม่พนูความรู้ส าหรับนิสติคณะวศิวฯ รุ่นที่ 21 ประจ าป ี2554 
3.1-6-4 สรุปประเมินวิศวะดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสูช่นบท ครั้งที่ 12 
3.1-6-5 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) 
3.1-7-1 คู่มือถาม – ตอบงานบริการการศึกษา     

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/
http://www.sa.eng.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

อุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมีการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจ าปี ทั้งในส่วนของสโมสรนิสิต
และภาควิชา ชุมนุม กลุ่มต่าง ๆ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นิสิตคลอบคลุมทุกประเภทกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้พิจารณาและให้
ค าปรึกษาแนะน าการจัดกิจกรรม โดยมีโครงการที่จัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ให้แก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1  โครงการวิศวกรยุคใหม่ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 
1.2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3  
1.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4  

2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต เช่น  
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
2.2 โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและผู้น ากิจกรรม 

3. คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมที่ด าเนนิการโดยนิสิต ดังนี ้
3.1 ระดับปริญญาตรี (อย่างน้อย 5 ประเภท) 

1) กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น โครงการค่ายดงตาลแคมป์  โครงการขจีแคมป์ โครงการ Key  Camp 
โครงการวิศวบริการ  โครงการวศิวสัญจร และโครงการ English Chill Chill  
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2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการ Sport Day Sport Week  โครงการกีฬา 3 เสา้ 
จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  โครงการดงตาลสัมพันธ ์ (5 วิทยาเขต) โครงการ IE Sport Day และ
โครงการ EE Sport Day 

3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เชน่ ค่ายดงตาลอาสาพัฒนาการศึกษาสูช่นบทน้ าใจดงตาลสรา้งสรรค์ 
สังคม และโครงการความรู้วิศวกรรมสู่การพัฒนาชุมชน (วิศวกรรมโยธา) 

4) กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ (Key Camp # 3) เกียร-์กระป๋องสู่ธรรมชาติ และ
โครงการ Big Cleaning Day 

5) กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต ( Intania Clear Mind) 
6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม เช่น โครงการวันไหว้ครู และโครงการเกียร์-มนุษย์ สูว่ิถีพุทธ  

3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (อย่างน้อย 2 ประเภท) 
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ : การจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑติศึกษา  

ของบัณฑิตวิทยาลัย  ม.เกษตรศาสตร ์
2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม :  

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วมของนสิิตระดบับัณฑติศึกษา 
3) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ :  โครงการแข่งขันกีฬาบณัฑิตศึกษาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 19 (นนทรีเกมส์) เปน็การแข่งขันกีฬาของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาและเจ้าหนา้ที่จ านวน 2,000 คน 
จากสถาบนัอุดมศึกษา27 แห่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ และองค์การนิสิตบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4. คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย  
และมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

4.1 จัดประชุม สนวท. (31 สถาบัน) 
4.2 กีฬา 3 เส้า (เกษตร จุฬา ธรรมศาสตร์) 
4.3 กีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ (วิศวกรรมเคมีทุกสถาบันทั่วประเทศ)  

5. คณะฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลทุกโครงการ ทั้งท่ีจัดโดยคณะฯ ภาควิชา และสโมสรนิสิต             
ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยหน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ด าเนินการติดตามแบบสรุปการจัดโครงการ
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยมีการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากภาควิชา/ชุมนุมภาควิชา กลุ่มต่าง ๆ ส าหรับสโมสร
นิสิตก าหนดให้ส่งสรุปผลการจัดโครงการพร้อมเบิกค่าใช้จ่ายหลังจากจัดโครงการนั้น ๆ ไม่เกิน 1 เดือน โดยเกณฑ์
การประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทุกโครงการ  

6. คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปี 
การศึกษา 2553 และได้เสนอแนะให้คณะฯ ด าเนินการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 
2554 คณะฯ ได้ด าเนินกรขออนุมัติการจัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับนิสิตรรุ่นที่ 21 
ประจ าปีการศึกษา 2554 มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2554 จ านวนนิสิตเข้ารับการอบรม      
32 คน และมีสรุปการประเมินผลการสอนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ย 4.52 และนิสิตประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ย 4.20 
เกณฑ์การประเมิน 

 

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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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการก้าวแรกสูบ่ัณฑิตยคุใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอข้อมูลการจัดโครงการวิศวกรยุคใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-1-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการค่ายวิศวะดงตาลอาสาพฒันาการศึกษาสูช่นบท ครั้งที่ 12 
3.2-1-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-1-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญส่งอาจารย์ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-1-6 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอแผนงานและงบประมาณของสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-2-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพนสิิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-2-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและผู้น ากิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-3-1  บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการวิศวบริการ คร้ังที่ 22 
3.2-3-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการวิศวสัญจร คร้ังที่ 19 
3.2-3-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 7 
3.2-3-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการขจีแคมป์   
3.2-3-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ English Chill Chill 
3.2-3-6 บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติ โครงการ Sport Day Sport Week 
3.2-3-7 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการกีฬา 3 เส้า จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร ์
3.2-3-8 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการดงตาลสัมพันธ์ (กีฬา 5 วิทยาเขต) 
3.2-3-9 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ IE Sport Day 
3.2-3-10 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ EE Sport Day 
3.2-3-11 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการค่ายวิศวะดงตาลอาสาพฒันาและสง่เสริมการศึกษา 

สู่ชนบทครั้งที่ 12 
3.2-3-12 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการน้ าใจดงตาลสรา้งสรรคส์ังคม 
3.2-3-13 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการความรู้วิศวกรรมสู่การปฏิบัติและพฒันาชุมชน (วิศวกรรมโยธา) 
3.2-3-14 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ Big Cleaning Day 
3.2-3-15 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเกียร์-กระป๋องสู่ธรรมชาติ 
3.2-3-16 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ  Key Camp # 3 
3.2-3-17 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต ( Intania Clear Mind) 
3.2-3-18 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรมไหว้ครู 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-3-19 ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ” คร้ังที่ 2 
3.2-3-20 การปฐมนิเทศนสิิตระดบับัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลยั มก. 
3.2-3-21 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วมของนสิิตระดบับัณฑติศึกษา 
3.2-3-22 โครงการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส์) เปน็การแข่งขันกีฬา

ของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
3.2-4-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม สนวท. (31 สถาบนั) 
3.2-4-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการกีฬา 3 เส้า จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร ์
3.2-4-3 บันทึกกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ (วิศวกรรมเคมีทุกสถาบันทั่วประเทศ) 
 3.2-5-1 สรุปโครงการก้าวแรกสู่บณัฑิตยคุใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 3.2-5-2 สรุปโครงการค่ายวิศวดงตาลอาสาพัฒนาการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ 12 
3.2-5-3 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2554 
3.2-5-4 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ มก.ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-5-5 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนสิิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2.-5-6 สรุปโครงการสัมนาสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-5-7 สรุปโครงการวิศวบริการ คร้ังที่ 22 
3.2-5-8 สรุปโครงการวิศวสัญจรคร้ังที่ 19 
3.2-5-9 สรุปโครงการดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 7 
3.2-5-10 สรุปโครงการขจีแคมป ์
3.2-5-11 สรุปโครงการEnglish Chill Chill 
3.2-5-12 สรุปโครงการ กีฬา Sport Day Sport Week 
3.2-5-13 สรุปโครงการกีฬา 3 เสา้ จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
3.2-5-14 สรุปโครงการดงตาลสัมพันธ์ (กีฬา 5 วิทยาเขต) 
3.2-5-15 สรุปโครงการ IE Sport Day  
3.2-5-16 สรุปโครงการ EE Sport Day 
3.2-5-17 สรุปโครงการน้ าใจดงตาลสรา้งสรรค์สังคม 
3.2-5-18 สรุปโครงการความรู้วิศวกรรมสูก่ารปฏิบัติและพัฒนาชุมชน (วิศวกรรมโยธา) 
3.2-5-19 สรุปโครงการ Big Cleaning Day 
3.2-5-20 สรุปโครงการเกียร์-มนุษย-์กระป๋องสู่ธรรมชาต ิ
3.2-5-21 สรุปโครงการ  Key Camp # 3 
3.2-5-22 สรุปโครงการ Intania Clear Mind ประจ าปี 2554 
3.2-5-23 สรุปโครงการไหว้คร ู
3.2-5-24 สรุปการจัดประชุม สนวท. (31 สถาบนั) 
3.2-5-25 สรุปโครงการแข่งขันกีฬาบัณฑติศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส์) 
3.2-6-1 การติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.02) 
3.2-6-2 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2554 
3.2-6-3 ประเมินผลการสอนของอาจารย์โครงการฝึกอบรมภาษาอังฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับคณะฯ รุ่นที่ 21 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 57/2552  สั่ง ณ วันที่ 9  มิถุนายน 2552  
2. คณะฯ มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 

2.1 หนังสือคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.2 เอกสารจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.3 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
2.4 แผ่นบนัทึกข้อมูลคู่มืออาจารย์ทีป่รึกษา ส าหรับอาจารย์ทีป่รึกษา 
2.5 น าไฟล์ข้อมูลคู่มืออาจารย์ทีป่รึกษาขึ้นเว็บไซต์คณะฯ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
2.6 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญรวมทั้งระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ จัดท าเปน็เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์ทีป่รึกษาใน

วันพบผู้ปกครองนิสิต 
3. คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ 

พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
3.1 การประชุมอาจารย์ประจ าภาคต้น 
3.2 การประชุมอาจารย์ประจ าภาคปลาย 
3.3 การจัดสัมมนาอาจารย-์บุคลากร ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.4 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิต 

4. คณะฯ มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี ดังนี้ 
4.1 ใช้ระบบเดียวกบัมหาวิทยาลัย และน าข้อเสนอแนะของนสิิตทีป่ระเมินอาจารย์แต่ละท่านมาปรับปรุงต่อไป 
4.2 ประเมินอาจารยท์ี่ปรึกษาในวันพบผู้ปกครองนิสิต 

5. คณะฯ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน า 
ผลการประเมินจากผู้ปกครองแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ  5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 57/2552 สั่ง ณ วันที่ 9  มิถุนายน 2552 
3.3-2-1 หนังสือคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/ซีดี 
3.3-2-2 ไฟล์ข้อมูลคู่มืออาจารย์ทีป่รึกษาจากเว็บไซต์คณะฯ 
3.3-2-3 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันพบผูป้กครองนิสิต 
3.3-3-1 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าภาคต้น 
3.3-3-2 รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ าภาคปลาย 
3.3-3-3 สรุปผลการจัดสัมมนาอาจารย-์บุคลากร ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์
3.3-3-4 สรุปผลการประชุมอาจารย์ทีป่รกึษาพบผูป้กครองนิสิต 
3.3-4-1 สรุปประเมินอาจารย์ทีป่รึกษาในวนัพบผูป้กครองนิสิต 
3.3-5-1 สรุปผลการประชุมอาจารย์ทีป่รกึษาพบผูป้กครองนิสิต 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยมา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจยัของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปี
การศึกษา 2554 มีอาจารย์ประจ าของคณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนและ/หรือร่วมท าวิจัย  มีแน้วโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับเงินสนับสนุนงานวจิัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ถึง 1,860,300.42 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานมาก อีกทั้งคณะฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้กบัอาจารย์และนักวิจัย ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ส่งผลงานเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการในระดบัชาติ และนานาชาติเพ่ิมขึ้น   
สนับสนุนการจัดท าโครงงานวิศวกรรม (Senior Project) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนิสิตทั้งระดับปริญญา
ตรี โท และเอก ไปท าวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ดี มี
การจัดท าระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์พร้อมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้จัดสรรทุน
ทุนสนับการวิจัยให้กับอาจารย์ และนักวิจัย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท  ทุนสนับสนนุนักวิจัยใหม่ 800,000 บาท 
และทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการท าวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรงุหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 300,000 บาท และมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยมีหน่วยงาน
ที่สนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การท าวิจัยถึง 18 ศูนย์กระจายไปตามภาควิชาต่างๆ มสีิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ เช่น ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย   มีการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจยัสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมภายในห้อง
แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.5 
ตารางที ่2.2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบที ่4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้ 5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 200,000 200,000 538,687,121 1,857,541.80 538,687,121 1,857,541.80 5.00 5.00 
290 290 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนนุการวิจัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ  และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด ดังนี้ 

1.1 มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและด าเนินการตามแผนการวิจัยที่ก าหนด โดยมีรองคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบก ากับ
ดูแล วางแผนงานและด าเนินกิจกรรมตามกรอบที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง มีระบบการ
บริหารและสนับสนุนงานวิจัยที่ประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการอีก 3 ชุดที่ท าหน้าที่
ร่วมกันวางแผน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะกรรมการ               
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วย
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่
ประสานงานด้านการให้ทุนวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา และทุนอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 มีกระบวนการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย  โดยพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 
1) การสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบคณะฯ 

o ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2536 
o ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรือ่ง ระเบียบการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 
2) การสนับสนุนในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบคณะฯ 

o ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรือ่ง ระเบียบว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 

3) การสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนิสิตไปท าวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ  
ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพและประสบการณ์ด้านการวิจัย            
เพิ่มมากขึ้น ก าหนดภายใต้ระเบียบ 
o ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปท าวิจัย วิทยานิพนธ์ 

หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2552 
4) สนับสนุนทุนนิสิตในการท าโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ทุกสาขาวิชา ภายใต้ระเบียบ 

o กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับวิชา
โครงงานวิศวกรรม นิสิตชั้นปีท่ี 4 เพื่อส่งเสริมผลงานของนิสิต โดยมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเป็นผู้พิจารณา 

5) คณะฯ จัดท าระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยใหม่ได้ปรึกษาด้านการวิจัยและการเสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ อีกท้ังยังมีเว็บไซด์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก.เป็นผู้ประสานงานกลางในการเผยแพร่ข่าวทุนการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  วช.  สวทช. ฯลฯ  

6) การสนับสนุนทุนวิจัย ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัยท่ัวไป ในวงเงิน 100,000 บาท ทุนอุดหนุนนักวิจัยใหม่ในวงเงิน 
100,000 บาท ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 50,000 บาท และทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสหสาขาวิชา 
(Matching Fund)  เป็นทุนในวงเงินไมเ่กิน 400,000 บาท ตามกรอบระเบียบการให้ทุนวิจัยคณะฯ 

7) การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างและกระตุ้นให้อาจารย์จัดส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
หรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เรื่อง ตามกรอบระเบียบ
การสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
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8) การสนับสนุนการจัดท าโครงงานวิศวกรรม (Senior Project) ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ในวงเงิน 2,000 บาทต่อคนต่อ
ภาคการศกึษา ตามกรอบระเบียบกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์

9) การสนับสนุนให้จัดท าโครงการวศิวกรรมท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีท่ี 
4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ของนิสิต ในวงเงิน 20,000 บาทต่อโครงการ ตามกรอบระเบียบ
กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10)  ทุนรางวัลสนับสนุนโครงงานวิศวกรรมดีเด่นของนิสิตชั้นปีท่ี 4 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในวงเงินทุนละ 20,000 บาท ในทุกสาขาวิชา 

1.3 มีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสารวิชาการ และข้อมูล
โครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1.4 มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะฯ รวม 9 ศูนย์ ซึ่งด าเนินการวิจัยเพื่อให้ ความรู้              
ด้านวิชาการ/วิจัยเฉพาะทางและผลิตผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.1 น าผลงานวิจัยในโครงการวิจัยสถาบันเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขามาประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอนและต่อยอดโครงการวิจัยให้พัฒนาเพ่ิมขึ้น รายละเอียดประกอบที่น ามาใช้ ประโยชน์
อย่างชัดเจน ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 46 ผลงานจากทั้งหมด 56 ผลงานวิจัยที่น ามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนโดยรวบรวมจากฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.)  http//:research.rdi.ku.ac.th.kur3/login.aspx 

2.2 เข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนิสิตในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554  

2.3 คณะฯ จัดให้มีการแสดงผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนจัดท าโครงงานวิศวกรรม (Senior 
Project) ที่จัดท าเสร็จสิ้นในปีการศึกษาในภาคต้นหรือภาคปลาย จัดแสดง ณ ภาควิชาต่าง ๆ หรือ 
ห้องแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์    

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย (Research Forum)  
เพ่ือเพ่ิมทักษะ สร้างองค์ความรู้ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ในด้านการเขียนบทความ
ทางวิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร ระดับนานาชาติ” โดยเชิญวิทยากรที่ประสบความส าเร็จในการส่งผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากท่ีสุด
มาให้ความรู้และแนะน าแนวทาง และสอดแทรกเทคนิคความรู้ต่างๆ ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยคณะฯ 

4. คณะจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยในปีงบประมาณ 2554   
คณะฯ ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยตามนโยบายของคณะฯ ดังนี้ 

4.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไปให้กับอาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 
550,000 บาท 

4.2 จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยใหม่ของคณะฯ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 
800,000 บาท 

4.3 จัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการท าการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท 
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
5.1 คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ   

สนับสนุนการวิจัยฯ  คือ 
o ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ http://mat.eng.ku.ac.th/Research%20&%20Servics.htm, 
o ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.cpe.ku.ac.laboratories, 
o ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า http://www.wre.eng.ku.ac.th/equipment/ 
o ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
o ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
o ศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฐพีและธรณีภัย 
o ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ (RM-GIS) 
o ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการดา้นการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
o ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
o ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก 
o ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร 
o ศูนย์นวัตกรรมวัสด ุ
o ศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ 
o ศูนย์นิติสารสนเทศ 
o ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง 
o ศูนย์บริการวิชาการและสนเทศทางวิศวกรรม 
o ศูนย์ศึกษาการจัดการบ ารุงรักษา 
o ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 

5.2 คณะฯ มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ คือ 
o หน่วยส่งเสริมและพฒันาวชิาการ (ห้องสมุด) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ และโครงงาน

วิศวกรรมทุกสาขาวิชาของคณะ และ Learning Center เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถสืบคน้ข้อมูลด้าน              
การวิจัยและผลงานตา่ง ๆ ได้ดว้ยตนเองโดยใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯ และใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน อาทิ 
ฐานข้อมูลงานวิจัยและสรา้งสรรค์ ของสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มก. (สวพ.มก.) และฐานข้อมูล
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัย นิสติ ให้ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย                   
ได้อย่างกว้างขวาง 

o มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเว็บไซด์ ซึ่งมขี้อมูล
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

o คณะฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย คือ คณะฯ มกีิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิัยฯ เช่น            
การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดงงานสรา้งสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์            
รับเชิญ (visiting professor) มีการเข้าร่วมจัดประชุมวชิาการ เพื่อให้อาจารย์และนิสิตแสดงผลงานวิจยั          
ต่อสาธารณชนในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี จัดแสดงงานสร้างสรรค์          
ในการประชุมวชิาการ ภาคโปสเตอร์และแสดงนิทรรศการ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ดังนี้ 
6.1 มีการติดตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากคณะฯ โดยการแจ้งเตือนเมื่อครบ

ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นสื่อในการติดตาม 
6.2 มีการประเมินผลงานวิจัยจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ทรงคณุวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  

http://mat.eng.ku.ac.th/Research%20&%20Servics.htm
http://www.cpe.ku.ac.laboratories/
http://www.wre.eng.ku.ac.th/equipment/
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=428
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=410
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=415
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=443
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=413
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=447
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=433
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=407
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=419
http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=422
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6.3 มีการรายงานสรุปผลโครงการวจิัยที่ได้รับทุนสนับสนนุจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็น ราย 3 เดือน
และรายป ีต่อคณะกรรมการคณะฯ  

6.4 มีการรายงานสรุปจ านวนบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในระดบัชาติ และนานาชาติ           
เป็นราย 3 เดือน และรายปี ต่อคณะกรรมการคณะฯ  

6.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้ทุนสนับสนนุ             
การวิจัยของคณะฯ 

6.6 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูท้รงคุณวุฒิชา่วต่างประเทศในการตรวจบทความทางวิชาการ ก่อนส่งตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติ 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ ดังนี้ 
7.1 มีการสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมตามข้อ 1 – 6 และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 

ได้แก่ การปรับปรุงการให้ทุนวิจัยเพิ่มขึ้น การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
7.2 มีการน าผลการประชมุสัมมนาบุคลากรประจ าปีมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ที่ 119/2553 
4.1-2-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ 118/2553 
4.1-3-1 ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน จากฐานข้อมูลงานสรา้งสรรคข์อง

สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) http://www.rdi.ku.ac.th 
4.1-4-1 ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพฒันาการวิจัย 

ปี พ.ศ.2536 
4.1.5-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนทนุอุดหนุนการวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2554 
4.1-6-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2554 
4.1-7-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนบัสนุนนิสิตไปท าวิจัย วทิยานิพนธ์  

หรือโครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552   

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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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ดังนี้ 
1.1 สนับสนนุการตรวจสอบภาษาองักฤษของบทความวิจัยทีจ่ะน าเสนอในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 
1.2 สนับสนนุงบประมาณให้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยัหรือเผยแพร่งานสรา้งสรรค์ 
1.3 มีการส่งเสริมและสรา้งแรงจูงใจให้เผยแพร่ผลงานในรปูการให้ทุนรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

2. คณะฯ  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยคณะฯ มี
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ท าหน้าที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ 
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  

3.2 มีการรวบรวมผลงานเชงินวัตกรรมและตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะ หนังสือ แผ่นพับ และเว็บไซด์ 
4. คณะฯ  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง 

จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ดังนี้ 
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4.1 มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงกับหน่วยงานภายนอก 
และสนบัสนุนให้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือชุมชน เพื่อให้น าผลงานไปใช้จริง 

4.2 มีการส่งเสริมให้สร้างผลงานต้นแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปพฒันาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ 
5. คณะฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ซึ่งมีบคุลากรรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงานกับผู้วิจัยที่มีความประสงค์จะขอ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในผลงานวิจัยนั้น และให้ความช่วยเหลือและ
ประสานงาน อ านวยความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิทธิต่อส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 

6. คณะฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ 
สิทธิบัตร โดยมีหน่วยสนับสนนุการวิจัยและนวัตกรรม ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงานการขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยร่วมกับส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย พ.ศ. 2551 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 คณะฯ อนุมัติจา่ยคา่ตอบแทนผูท้รงคุณวฒุิในการตรวจสอบความถกูต้องการใชภ้าษาอังกฤษในการลงตีพิมพ์
ผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10801/0095 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 

4.2-2-1 จัดท าฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ วิศวกรรมสาร มก. เพื่อเผยแพร่ผลงานดา้นการ
วิจัยของคณะฯ 

4.2-3-1 รวบรวมผลงานวิจยัและนวัตกรรมจัดท าเป็นรายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4.2-4-1 เอกสารสรุปจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ ามาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน และ

หน่วยงาน/ชุมชนไปใช้งานจริง 
4.2-5-1 สรุปจ านวนผลงานที่ได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สนิทางปญัญา และจัดเก็บส าเนาหนงัสือรับรองจากกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยประสานงานร่วมกับส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-6-1 หนังสือบันทึกข้อความการยื่นขอรับสิทธิบัตรในนามมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

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 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  200,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงาน 

รายระเอียด 2552 2553 2554 

1) จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  ภายใน   มก. (บาท) 24,926,000 23,373,333 16,474,333 
2) จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  ภายนอก มก. (บาท) 519,415,347 360,112,955 522,212,788 
3) รวมเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
มก. (บาท)       

544,341,347 383,486,288  538,687,121 

4) จ านวนอาจารยป์ระจ าและบคุลากรวิจัย (คน)   
     -อาจารย์ประจ า (ไม่รวมลา) 
     -นักวิจัย (ไม่รวมลา) 

267 
(262) 

(5) 

272.5 
(267.5) 

(5) 

290 
             (282) 

         (8) 
5) เงินสนบัสนุนงานวจิัยฯ  ภายใน มก. ต่อจ านวน 
   อาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัย (บาท/คน) 

93,355.81 85,773.70 56,808.04 

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

1,945,375.83 1,321,515.43 1,800,733.75 

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

2,038,731.64 1,407,289.13 1,857,541.80 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
   = 538.687,121 = 1,857,541.80 บาท/คน 
                           290 
 คะแนนที่ได้ = 1,857,541.80 x5  =   51.60 คะแนน 
                                    180,000 
เกณฑ์การประเมิน 

ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 1,407,289.13x5 =39.09 1,857,541.80 x5 =51.60 5.00 5.00 200,000 บรรลุ 200,000 

180,000 180,000 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 1,407,289.13x5 =39.09 1,857,541.80 x5 =51.60 5.00 5.00 200,000 บรรลุ 200,000 

180,000 180,000 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 เงินสนบัสนุนงานวจิัยที่คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้รับจากหน่วยงานภายในและภายนอก มก. ต่อ
อาจารย์ประจ าปงีบประมาณ 2554 

4.3.2 ภาคผนวก ก-4 จ านวนภาพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2554 
4.3-3 ภาคผนวก ก-6 จ านวนนักวิจัยและบุคลากรสายสนบัสนุน ปีการศึกษา 2554 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ โดยได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
โดยเป็นการน าความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในคณะฯ ร่วมสร้างสรรค์กิ จกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนา
หรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน รวมถึงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่นิสิตภายในคณะฯ  โดยไม่
ส่งผลกระทบกับภารกิจหลัก คือการเรียนการสอนของคณะฯ  เช่น การร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ การเป็น
กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิชาการ และการให้บริการรูปแบบต่างๆ 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.6 
ตารางที ่2.2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้ 5.00 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวชิาการแก่สังคม 
ข้อ 4 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 
1.1 มีการจัดท ากลยุทธ์และแผนด าเนินการประจ าปี และแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ซึ่งครอบคลุม

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
1.2 มีการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนตามระเบียบพัฒนาวิชาการ ฉบับ พ.ศ. 2551 มีขั้นตอนของการตรวจ 

ติดตาม และประเมินผลโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพของโครงการ 
1.3 มีการจัดท าผังการไหลของขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติ เปิด – ปิด โครงการพัฒนาวิชาการ ทั้ง

โครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท และวงเงินงบประมาณเกิน 2 ล้านบาท เพื่อให้ทุก
คนมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ช่องทางเดินของเอกสาร และ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

1.4 มีการจัดท าผังการไหลของขั้นตอนการด าเนินการเบิกถอนเงินโครงการพัฒนาวิชาการ ท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว และประมาณการระยะเวลาของการเบิกถอนได้ 

1.5 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการพัฒนาวิชาการ 
1.6 มีการจัดท าแบบฟอร์มบันทึกข้อความในการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ขึ้นเว็บไซต์ระดับคณะฯ 

ส าหรับให้ผู้จัดท าโครงการสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นแบบฟอร์ม
เดียวกัน 

1.7 มีคณะกรรมการบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ที่มาจากทุกภาควิชา เพื่อช่วยประสานงานของ
ภาควิชาให้เกิดความรัดกุม ในระเบียบปฏิบัติของโครงการพัฒนาวิชาการ 

1.8 มีการจัดการประชุมเพ่ือปรึกษา หารือ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนา
วิชาการ 

1.9 มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และหลักปฏิบัติในการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการแก่อาจารย์และ
บุคลากรที่สนใจ  
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1.10 มีการจัดท าประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาวิชาการ เช่น ระเบียบพัฒนา
วิชาการ การเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาวิชาการ ไปยังภาควิชาต่าง ๆ  

1.11 มีการสนับสนุน จูงใจให้อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ เช่น มีการจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น 

1.12 คณะฯ มีกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการพัฒนาวิชาการ โดยสนับสนุนเงินทดรองจ่ายจาก
เงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น 
2.1 มีการจัดให้นิสิตปริญญาตรี และโท ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

และเข้าร่วมท างานในโครงการพัฒนาวิชาการ ตวัอย่างเช่น  
o โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการทางดา้นไฮดรอลิก-นิวเมติกส าหรับบุคลากรทางการศึกษา และ               

โครงการให้ค าปรึกษาและพฒันาความรู้ทางด้านระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ของ ผศ.ดร.พีระยศ               
แสนโภชน ์ได้ ให้นิสิตปริญญาตรีและโท เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยปฏิบตัิงานในโครงการพัฒนาวิชาการ 
ดังกล่าว ท าให้นิสิตได้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านไฮดรอลกิอุตสาหกรรม(Industrial Hydraulics) 
เทคโนโลยพีรอพอชั่นนอลวาล์ว (Proportional Valve Technology) นิวเมติกอุตสาหกรรม
(Industrial Pneumatics) และนิวเมติกไฟฟ้าแบบวงปิด(Closed Loop Pneumatics) เพิ่มข้ึน  

o โครงการอบรมการวิเคราะห์เพื่อออกแบบและประเมินความปลอดภัยเข่ือน ของ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์               
ศรลัมพ์ อาจารย์ภาควชิาวิศวกรรมโยธา และหัวหนา้ศูนย์วจิัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก   
ซึ่งได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเข่ือนโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและตา่งประเทศ
มาให้ความรู้ รวมถึงน าเสนอผลงานวิจยัด้านวิศวกรรมเขื่อนให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะ
มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษารวม 54 คนแล้ว ยังมีนิสิต
ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน 13 คนเข้าร่วมอบรม รวมถึงการน า
ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชา 01203528 Design of Earth 
and Rock-fill Dam วิชา 01203545 Risk Assessment และวิชา 01203529 Geotechnical 
Earthquake Engineering ด้วย  

2.2 การน าความรู้จากการท าโครงการพัฒนาวชิาการมาใช้ในการเรยีนการสอน ตวัอย่างเชน่ 
o โครงการงานประชุมวชิาการนานาชาติดา้นวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ICSEC 2011)                 

ของ ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ อาจารย์ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้น าความรู้ใชป้ระกอบ
วิทยานพินธ์ และ การเรียนการสอน วิชา 204434 วิชาการประมวลผลแบบขนาน อีกทั้งโครงการนี้ยังมี
ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  

o โครงการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเปลี่ยนแรงดนัไฟฟ้าในพืน้ที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น          
22 เควี ของ รศ.วิชัย  สุระพัฒน์ อาจารย์ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า ไดน้ าความรู้ใช้ประกอบการเรียน         
การสอนวิชา 01205558 วิชาการวางแผนระบบก าลัง 01205576 วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู 
01205578 วิชา ความเชื่อถือได้ของระบบการจัดจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า 

o โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ ของ รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน์ 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหน้าศนูย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน                 
ได้น าความรู้ไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชา 208448 วิชาพลังงานทดแทน  
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3. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการวิจัย ตัวอย่างเช่น 
o  โครงการ Fine Tuning Physical Properties of Nanoclay/High-Impact Polystyrene (HIPS) and   
      Nanoclay/Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Composites ของ อ.ดร.มนตรี  สว่างพฤกษ์   
      อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้น างานบริการวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการวิจัย เร่ือง High  
      ImpactPolystyren Nonaclay Composite และโครงการ Synthesis of Silver Nanoparticles in  
      Non-polar Solvents น างานบริการวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการวิจัย เร่ือง Facile Synthesis  
      of Si O2 Ag Core Shell Nanosphere for HgO2  defeetion (electrochem. Solid - stake  
      mett 15 Ci ) F5 - F7 (2012)  
o โครงการศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงภัยพบิัติดินโคลนถล่มในพื้นทีบ่้านหน้าถ้ า ต.ท่าอุแท               

อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี ของ ผศ.ดร.อภินิติ  โชติสังกาศ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งได้น า 
งานบริการวิชาการแก่สังคม มาบูรณาการกับการวิจัย เร่ืองการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

     ภูมิอากาศต่อลาดดินส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน ในประเทศไทย และได้มีการต่อยอดงานวิจยัอีกหลาย  
     ผลงาน จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ าปี 2554 จากมูลนธิิส่งเสริม 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระราชปูถัมภ์ จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับวิศวกรรมปฐพี  
     ประจ าปี 2554 จากผลงานกลุ่มแรก เครื่องมือวัดหน่วยของแรงน้ าในช่องว่างดิน (เคย-ูเทนซีโอมิเตอร์ :  
     KU-Tensiometer) การวัดศักย์แรงดูดในดินและการทดสอบที่เก่ียวข้อง กลุ่ม2 คือ ระบบเตือนภัย        
     ดินถล่มและการพัฒนาการเตือนภัยดินถล่มและ แนวทางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดนิ 

  นอกจากนี้ยังมกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการวิจัยอ่ืน ๆ อีกหลายโครงการ เช่น 
การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้าง        
หอหล่อเย็น โครงการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Orthophoto/Ortho-Image Map) ภายใต้ลิขสิทธิ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการที่ปรึกษาโครงการการสร้างแบบจ าลองสภาวะน้ าและไอน้ า
ในหมอ้น้ าแบบสภาวะเปลี่ยนแปลง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ชนิดสินค้า           
ปลาสลิด โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะที่บ้านขุนสมุทรจีน 
ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการจัดท าศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และ
ธนาคารขยะรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นต้น 

4. คณะฯ มีการประเมินผลส าเร็จของบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยให้มีส่วนรว่มของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ         ทั้งในระดับแผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความรว่มมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการ
ให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น 

o โครงการเครื่องผลติน้ าดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยน้ าท่วม และ โครงงานการประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ า
สะอาดแบบเคลื่อนที่ ของผศ.ดร.มณฑล  ฐานตุตมวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  ได้มีการน า
ผลการวิจัยไปสู่การใชป้ระโยชน์จริง โดยคิดพฒันาและประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ าสะอาดแบบเคลื่อนที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม เมื่อปลายป ีพ.ศ. 2554 และน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่อง MAP 3.2 และ 
MAP 3.4 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดน้ าผลส าเรจ็และความรู้จากการบริการวชิาการแก่สังคมมาใช้ในการเรียนการ
สอน วชิา รหัสวิชา 01210213 วิชา ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิชา 01210499 ชื่อวิชา โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  55 

o โครงการวิจัย ออกแบบ และพฒันาอปุกรณ์เก็บเก่ียวถั่วเหลืองสดชนดิพ่วงทา้ยรถแทรกเตอร์ ของ             
อ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ได้น าความรู้มาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล และวิชา 01208499 วิชาโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
รวมทั้งได้บูรณาการวิชาการแกส่ังคมกับการวิจัย เร่ืองการหาตวัแปรที่เหมาะสมส าหรับการออกแบบหัวเกี่ยว
ถั่วแระ  

o โครงการจัดท าระบบงาน GIS (Geographic Information System) เพื่อการเตือนภัยพิบัติ และโครงการ
ศึกษาและจัดท าแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพงั ของ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา และหัวหน้าศนูย์วิจัยและพฒันาวิศวกรรมปฐพแีละฐานราก  ได้น าความรู้มาใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนวิชา Risk Assessment in Geotechnical และวิชา Foundation Design รวมทั้งไดบู้รณา
การวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั เร่ืองการวิเคราะห์การไหลของซากมวลพบิัติ และการวิจัยเร่ืองพฤติกรรม  
ดินไม่คงตัวริมตลิ่ง  

5. คณะฯ  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย โดยคณะฯ ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและ 
เป็นรูปธรรม 
 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนการปฏบิัติงาน เอกสารแบบฟอร์มขออนุมัติเปิด-ปิดโครงการ…ผังการไหลโครงการพัฒนาวิชาการ 
หน้าเว็บไซตท์ี่มีแบบฟอร์มโครงการพัฒนาวิชาการ หลักเกณฑ์การให้ยืมเงินทดรองจ่าย ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  

5.1-2-1 เอกสารน าเสนอประกอบการบรรยายการเรียนการสอน / Course Syllabus /ภาพถ่ายนสิิตทีร่่วม
โครงการ /ตารางแบบส ารวจการน าความรู้ไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

5.1-3-1 เอกสารตัวอย่างการเปิดโครงการพัฒนาวชิาการประเภทวิจัย /ข่าวการให้บริการวิชาการเชิงวิจยั /
เอกสารบทคัดย่อ /ภาพถ่าย /ตารางแบบส ารวจการน าความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนการวิจยั 

5.1-4-1 แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554-55 /แบบส ารวจการน าความรู้ไปใชป้ระกอบการเรียนการ
เรียนการสอนและการวิจัย /แบบสรุปผลส าเร็จของโครงการ (วศ.พว.05) 

5.1-5-1 แบบสรุปผลส าเร็จของโครงการ (วศ.พว. 05) /รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

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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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครฐั หรือเอกชน หรือหน่วยงานวชิาชีพ 
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์ทิศทางและการจดัท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญ 
ของคณะ ตัวอย่างเช่น  

o โครงงานการประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ าสะอาดแบบเคลื่อนที่ ของผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ์ อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า เป็นโครงการเร่งด่วนทีน่ ามาชว่ยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตน้ าทว่มเมื่อ
ปลายปี  พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา แม้วิกฤตน้ าไดผ้่านพ้นไปแลว้ หัวหน้าโครงการยังได้ส ารวจความต้องการ
ของหน่วยงานและผูส้นใจ เพื่อเปิดฝึกอบรมการผลิตเคร่ืองกรองน้ าสะอาดไว้ใช้เองอีกด้วย   

o โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัดการและการเตรียมการเชิงเทคนิคเพื่อรับมือภัยพิบัติจากน้ า
ส าหรับท้องถิ่น ของ รศ.ดร.สุวัฒนา  จิตตลดาการ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ซึ่งได้ส ารวจ
ความต้องการไปยังเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และผูท้ีเ่ก่ียวข้องด้านการจัดการน้ าส าหรับท้องถ่ิน 
และเปิดหลักสูตรอบรมข้ึนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการบริหารจัดการและการ
เตรียมการเชิงเทคนิคเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจากน้ า  

o โครงการวิจัยและส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมฟ้าผ่า 
อ าเภอพระสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ทีฆวฒุิ  พุทธภิรมย ์ได้บริการวิชาการให้แก่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่โครงการ 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  57 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ 
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนรว่มจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการมาร่วมมือรวมพลัง ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย ระหว่างบุคคลหรือหนว่ยงานใน
รูปแบบต่าง ๆ  เชน่ความร่วมมอืกับชุมชนในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรงุปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไปใช้
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือสว่นการผลิต มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า และจัดให้มีช่องทาง
ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการใหม ่ๆ ในชุมชน  ตัวอย่างเช่น 

o โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Solid Waste 
Management) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ของ รศ.เกียรติ
ไกร   อายุวัฒน์ ได้จัดบริการให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้
ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดย
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในพืน้ที่ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน พัทลุง ภูเก็ต สกลนคร   สามารถให้การสนบัสนนุเทศบาลต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การลด แยก
ของเหลือใช้เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นแหลง่ศึกษาเรียนรู้และดูงาน ดา้นการส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวดั
ใกล้เคียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคตา่ง ๆ ซึง่ตอ่มาได้ขยายการส่งเสริมการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยไปยังแขวงตา่ง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ให้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย เพื่อน ากลับไป
ประยุกต์ใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย 

o  โครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ชนิดสนิค้าปลาสลดิกิจกรรมถ่ายทอด                     

ความรู้แก่เกษตรกรแปรรูปปลาสลิด เป็นโครงการที่สง่เสริมการเกษตรให้มีการพัฒนาการผลิตวตัถุดิบ               

เบื้องต้น มีการต่อยอดโดยส่งเสริมให้มีการแปรรูปวัตถุดิบให้มีมูลค่าสูงขึน้ และให้ผู้ผลิตในชุมชนมีความรู ้            

ความเข้าใจในการวิจัยและพัฒนาสนิค้าให้มีคุณภาพและศักยภาพ รวมถึงขบวนการการผลิตทีไ่ด้มาตรฐาน                

มีอุปกรณใ์นการผลิตที่เหมาะสม  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้มีการประเมินผลที่เกิด ทั้งในด้านการน าความรู ้
ความเชีย่วชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสารและการชี้แจงแนะน าให้ผู้รับบริการและประชาชนเข้าใจ ตัวอย่างเช่น  

o โครงการเครื่องผลติน้ าดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยน้ าท่วม และ โครงงานการประดิษฐ์เครื่อง

ผลิตน้ าสะอาดแบบเคลื่อนที่ ของผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

ไดป้ระเมินประโยชนท์ี่จะเกิดแก่ผูร้ับบริการ ได้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลที่สนใจทั่วไปแล้ววา่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ และบุคลากรที่มีความความรู้ ความเชีย่วชาญ สามารถโดยได้สร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ าดื่มและน้ าใชท้ี่สะอาดถูกหลัก

อนามัยในระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติจากน้ าท่วมได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อผลิตสู่เชงิพาณชิย์ให้องค์กร บริษัท 

ห้างร้าน หน่วยงาน ได้อยา่งมีหลักชิงวิศวกรรม และอาจารย์และบุคลากรยังสามารถสื่อสารและการชี้แจง

แนะน าให้ผู้รบับริการและประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจได ้
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o โครงการศูนยว์ิจัยพฒันาและฝึกอบรมองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น (ศฝ.อบท.) ของ อ.ดร.วีระเกษตร  สวนผกา 

ได้มีการประเมินถงึประโยชน์ของการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม จึงได้เปิดโครงการศูนย์วิจัยพฒันาและ

ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยีในสาขาวชิาตา่ง ๆ ได้แก่ สาขาการเกษตรและ

พัฒนาชนบท (การจ าแนกประเภทที่ดนิ โครงข่ายระบบชลประทานระบายน้ า) สาขาการประปาและสุขาภบิาล 

สาขาสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระบบประปาและสุขาภบิาล  การออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล) 

สาขาการพัฒนาเมือง (การวางแผนพฒันาเมือง วธิีการและวสัดุก่อสร้าง การวางแผนพฒันายุทธศาสตร์รวมทัง้

การวางผงัแมบ่ท) สาขาการขนสง่ (การสาวแผนการขนส่งระดบัประเทศภูมิภาคการขนสง่ต่อเนื่อง การคมนาคม

ขนสง่) ให้แก่ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานดา้นการ

วางแผนและบริหารจัดการน้ า มีความรู้ด้านการโยธา ดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและดา้นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

ให้เจ้าหนา้ที่องค์การบริหารสว่นท้องถิ่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานหลักวศิวกรรมและ

เป็นไปตามพ.ร.บ.ทางหลวงท้องถิ่น  รวมถงึเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้แลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็น

และประสบการณ์ระหวา่งกนั และระหว่างผู้เขา้รับการฝึกอบรมกบัวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  

                นอกจากนี้ในด้านของการให้บริการวิชาการประเภทโครงการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เช่น การอบรมหลักสูตรเชิงปฏบิัติการสื่อดิจิทัล จากโปรแกรม Adobe Captivate 3 [E-Book] ซึ่งได้จัดอบรมให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลยั ทั้งวทิยาเขตบางเขน และวิทยาเขตอ่ืน ๆ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และได้จัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ และความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  และยังคงเป็นหลักสตูรที่ผู้ขอรับบรกิารต้องการให้เปิดอบรม        
อีก ในปีการศึกษา 2554  จึงไดจ้ัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอีก 2 รุ่น รวมผูผ้่านการอบรมทั้งสิ้น  27 คน   

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการน าผลการประเมินการโครงการมาจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  ตัวอย่างเช่น  
o โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ทีไ่ด้ด าเนินการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้

ด าเนินการในแตล่ะพืน้ที่ เมื่อไดม้ีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการต่อ
สังคมแล้ว ผู้ให้บริการได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนและสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง สามารถน าไป
เป็นกรณีศึกษาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้   

o โครงการเครื่องผลติน้ าดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยน้ าท่วม และ โครงงานการประดิษฐ์เครื่องผลิต
น้ าสะอาดแบบเคลื่อนที่ ของผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ได้มีการ
ประเมินผลส าเร็จและน าผลการประเมนิทีไ่ด้มาพฒันาปรบัปรุง และพัฒนาและประดิษฐ์เครื่องผลติน้ าสะอาด
แบบเคลื่อนทีไ่ปสู่การพัฒนานวตักรรมต้นแบบเครื่อง MAP 3.2 และ MAP 3.4  รวมถงึการขยายองค์ความรู้
สู่องค์กรและประชาชนที่สนใจ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารรุน่ที ่1 เมื่อวนัที่ 28-29 เมษายน 2555 และ ได้รบั
การตอบรบัจากองค์กรและประชาชนทั่วไปเปน็อยา่งมากจงึก าหนดเปิดอบรม รุน่ที ่2 ใน วนัที ่21 กรกฎาคม 
2555  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ 
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ 
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู ้การจดัเสวนา ตัวอย่างเช่น  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  59 

o โครงการวิจัยและพฒันาวิศวกรรมระบบปรบัอากาศและท าความเย็น ของ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ฝึกอบรมหัวข้อ Harmonization of Training Material and 
Methodologies for Good Practices in the Refrigeration and Air Conditioning Servicing Sector 
เพื่อสาธิตการท างานกบัระบบน้ ายาท าความเยน็ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับ บุคลากรด้านระบบปรับ
อากาศและท าความเย็นจาก 23 ประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน มองโกเลีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า เขมร ลาว และบุคลากรจาก UNEP ฯลฯ การฝึกอบรมได้ด าเนินการใน วันที่ 13 
มีนาคม 2555 ณ อาคาร สถาบนัค้นคว้าและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)  

o การจดัเสวนาเรื่อง “เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ” ซึง่จัดโดยภาควชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า เมือ่วันที่ 25 
มกราคม 2555 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานสุรณ ์คณะเกษตร มก. เปน็ตน้  

o คณะวศิวกรรมศาสตร์ จดัอบรม “ให้ความรู้และหลักปฏิบตัิในการด าเนนิโครงการพฒันาวชิาการ” เปน็โครงการ
ที่ให้บริการแก่อาจารย์และบุคคลากรของคณะฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการ
ให้บริการวชิาการ ระเบียบและแนวทางปฏบิัติในการด าเนนิโครงการพัฒนาวชิาการที่ถูกต้อง และสามารถ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผูท้ีต่้องการรับบริการเกี่ยวกบัเงื่อนไขข้อตกลงในการท าบริการวชิาการได้ถูกต้อง 
โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้ารว่มโครงการทั้งสิ้น 28 คน   

                 นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีการจัดท าวารสารวิชาการ “วิศวกรรมสาร มก.” การจัดท าหนังสือท าเนียบงาน
บริการวชิาการ หนังสือรายงานประจ าปี การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นิสติของคณะฯ เผยแพร่ไปยัง
สถาบันการศึกษา และหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม รวมถึงการจัดท าการเผยแพร่ผลงานวชิาการ เวบ็ไซต์
ของคณะ ของ มก. เว็บไซตภ์ายนอก และเผยแพร่ผลงานทางสือ่หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 แบบ วศ.พว. 05/หลักสูตรการเปิดอบรม /รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความสนใจ/ ภาพถา่ย /ขา่วลงหนงัสือพิมพ์ /
เว็บไซต์ประชาสมัพันธ ์

5.2-2-1 ตัวอย่างข้อมูลโครงการ / แผ่นพับประชาสัมพันธ ์
5.2-3-1 แบบ วศ.พว.05 /ตวัอยา่งโครงการที่ระบุใหม้ีการรายงานความก้าวหนา้ของการด าเนินงาน / สรปุผลการประเมนิ  
5.2-4-1 ตัวอย่างโครงการ / เว็บไซตป์ระชาสัมพนัธ ์/ ภาพถ่ายการอบรม 
5.2-5-1 ภาพถ่ายการถ่ายทอดความรู้สู่ชมุชน /หนงัสือสารสารวิศวกรรมสาร มก. /ตัวอย่างข่าวประชาสมัพันธ์ /

รายงานประจ าปี /หนังสือท าเนยีบงานบริการวชิาการ 

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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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิสิต 
อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ โดยภาควิชาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
พัฒนานิสิตด้วย เช่น โครงาการวิศวกรยุคใหม่ เป็นต้น ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนก็มีโอกาสได้ท า
กิจกรรมนี้ร่วมกันเสมอ เช่น วันคล้ายวันสถาปนาคณะ และโครงการสัมมนาบุคลากรคณะ ส าหรับปี 2554 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้บุคลากรคณะที่เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรได้ร่วมไปชมวัดถ้ าเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี  
และจัดพิธีร่วมรดน้ าขอพรจากผู้บริหารในวันสงกรานต์ ฯลฯ 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.7 
ตารางที ่2.2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 4  5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไก มีการจัดท าแผนและงบประมาณโครงการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

และมีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ให้บุคลากรทุกคนของคณะฯ มีส่วนรว่ม และมีการตดิตามผลการด าเนนิงานอย่าง
เป็นระบบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวชิาการและกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
การส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ก าหนดแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และสนับสนุนให้
บุคลากร ตลอดจนนิสิตมีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างสม่ าเสมอ ตัวอย่างเชน่ คณะฯ             
จัดให้กิจกรรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่นิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 (Intania Clear Mind) และจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ
โครงการ “84 พรรษา 84 องค์กร พัฒนาดว้ยธรรมะ” ให้แก่อาจารย ์บุคลากรและนิสิต ได้เข้าร่วมฟังเพ่ือเป็นการ ท านุ
บ ารุงศาสนา เมื่อวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2555  การจัดโครงการรว่มฉลองเจดีย์ศรีรัตนมุนี จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งได้ด าเนินการ
มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554  การจดัพิธีท าบุญเลี้ยงพระและการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่อง
ในโอกาสปีใหม่ เมื่อวันที ่28 ธนัวาคม 2554 ณ อาคารชูชาติ ก าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์  การจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระและ
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 73 เมื่อวันที ่1 
สิงหาคม 2554 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์  การด าเนินงานกฐนิคณะวิศวกรรมศาสตร ์ประจ าป ี           
พ.ศ. 2554  และการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต ์ประจ าปี 2555 ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ อาคารนานาชาติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
นิสิต ดังนี้  

2.1 มีกิจกรรมที่จดัโดยคณะฯ เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เชน่  วันสงกรานต์ โครงการไหว้พระ 9 วัด กฐนิ
ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

2.2 มีโครงการทีส่โมสรนิสติ จัดเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ได้แก่  โครงการไหว้ครู   โครงการ Intania 
Clear Mind (อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต) และโครงการเกียร์ – มะนุดสู่วิถีพุทธ 

3. คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ดังนี้ 
3.1 มีการบอกบุญการจัดทอดกฐินพระราชทานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท/รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  เพ่ือท าบุญร่วมกัน  
3.2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา          

คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยร่วมท าบุญตักบาตรอาหารแห้งและฟังพระสวดมนต์ในช่วงเช้า  
4. มีการประเมินผลกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทกุกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม รวมถึงมีการส่ง

รายงานหลังเสรจ็สิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรม 
5. คณะฯ และสโมสรนิสิต ได้น าข้อเสนอแนะ รวมถึงผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

อย่างสม่ าเสมอ 
6. คณะฯ ยังไม่มกีารด าเนินการเพ่ือก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 

 

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 หรือ 6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 โครงการกิจกรรมคุณธรรม/ โครงการจัดบรรยายธรรมะ/ โครงการก าหนดการพิธีท าบุญในงานสถาปนา
คณะฯ/โครงการก าหนดการพิธที าบุญเนื่องในงานปีใหม่  /โครงการกฐินคณะฯ ประจ าปี /รายงานการ
ประชุมคณะท างาน /รูปภาพ / หนังสือสรุปการจัดงาน 

6.1-2-1 -สรุปโครงการวันไหว้ครูสโมสรนิสิต และภาควิชาต่าง ๆ โครงการ Intania Clear Mind (อบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต) และโครงการเกียร์ – มะนุดสู่วิถีพุทธ 

6.1-3-1 - หนังสือเชิญร่วมท าบุญกฐินพระราชทานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 
- บันทึกข้อความหนังสือขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6.1-4-1 - สรุปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต ( Intania Clear Mind) 
- สรุปโครงการเกียร์ - มะนุดสู่วถิีพุทธ 

6.1-5-1 -ผลการด าเนนิงานของโครงการที่น ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
6.1-6-1 -ไม่มีเอกสารหลักฐาน- 

 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ โดยมี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะฯ ว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  
มีเป้าหมาย และทิศทางในการพัฒนานิสิตและบุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับของคณะ บริหารหน่วยงานใน
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นมิตร และเป็นธรรม ท าให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนอยู่
ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.8 
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ตารางที ่2.2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ (สกอ.) 4 ตัวบง่ชี้ 5.00 4.25 
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 2 ข้อ 5.00 2.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบตัิหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิานและพฒันา
คณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของ
คณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 
  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมนิไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ก าหนดล่วงหน้า  
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 

เพ่ือท าหน้าที่วางนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตราที่ 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) วางนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาคณะ 
6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน 

และได้มีการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทผ่านการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯด้านต่างๆ ผลการประเมินในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ย 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน โดยจัดให้มีการประชุมบุคลากรคณะฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าในผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ                    
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะฯ 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติ          
ที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจากมิติต่าง ๆ 
ทั้งนี้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 คณะฯ ได้จัดท าแผนฯ ขึ้น โดยยึดหลักการ
เป็นแผนที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย (KU Action Plan) มีความ
สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ โดยค านึงถึงคุณภาพของแผน และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ              
ของคณะฯ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการและรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุ
เป้าหมายที่คณะฯ ก าหนดไว้ 

แผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ได้จัดท าข้ึนภายใต้กรอบ
ภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 รวมถึงการท าประชาพิจารณ์แผนฯ ผ่านการประชุมสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 พร้อมจัดเวทีการสัมมนากลุ่มย่อยให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่บุคลากรทุกระดับ 
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นอกจากนี้ คณะฯ ได้มอบให้ภาควิชา สถาบัน/ส านัก จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
ของภาควิชา สถาบัน/สล. โดยเน้นความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 

ในส่วนของระบบฐานข้อมูล คณะฯ มีระบบฐานข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลนิสิต 
หลักสูตร บุคลากร ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลงบประมาณ และมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากฐานต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลภาพรวมเม่ือสิ้นปี รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและประเด็น
ปัญหาเสนอผู้บริหารและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแผนระยะต่อไป 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะฯ ไปยังบุคลากรในคณะฯ 
 คณะฯ มีการก ากับติดตามและการน านโยบายและแผนปฏิบัติการคณะฯ ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประชุมรองคณบดี และการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เดือน
ละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารแผน และรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การประชุม
รองคณบดี การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ และการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ 
Digital Singage เป็นต้น  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

คณะฯ มุ่งมั่นสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งอาจารย์ บุคลากรเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์
กลั่นกรองข้อมูล และจัดท าข้อเสนอแนวทางการตัดสินใจเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบด าเนินการ 

นอกจากนี้ ผู้บริหารคณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากระบบการสื่อสาร 2 ทาง โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์/รับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติการของคณะฯ รวมถึงการเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการบริหารต่อผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการน าข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะฯ ในระดับภาควิชา สถาบัน/ส านัก มาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

คณะฯ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ อย่างเต็ม
ศักยภาพ ผ่านการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนตามจ านวนอาจารย์และบุคลากรของภาควิชา รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
(In house Training) แก่บุคลากรในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างาน การใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษางาน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน/
องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ และน ามาปรับใช้ในการท างานต่อไป 
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นอกจากนี้ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้คณะฯ 
ขึ้น เพื่อก าหนดแผนและแนวทางการจัดการความรู้ของคณะฯ ที่จะถ่ายทอดไปยังบุคลากรรวมถึงสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สู่
ผู้ร่วมงาน ผ่านการท ากิจกรรม CoP (Community of Practice) และกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ กิจกรรม KM Talk Day และกิจกรรม KM Story Telling  เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล           
10 ด้าน ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบรหิารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏบิัตริาชการ 

ตามที่ไดล้งนามในรายงานการรบัรองการปฏิบัติราชการไว้กบัมหาวิทยาลยัฯ 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านตน้ทุนแรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ อีกทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสนิใจของผู้บริหาร รายละเอียด
ของระบบที่ใช้งานของคณะฯ ประกอบด้วย 

 ระบบประเมินผลการสอน     ระบบจองห้องประชุม (e-Room)  
 ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา    ระบบภาระงานอาจารย ์  
 ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวจิัย          ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting 
 ระบบงานวจิัยและนวัตกรรมใหม่    ระบบรวมภาพกิจกรรมคณะ (e-Photo) 
 ระบบสารสนเทศนิสิต     ระบบรับ-ส่งหนังสือ (e-Document) 
 ระบบเกรดออนไลน ์     ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ (e-Telephone) 
 ระบบสนับสนนุการเรียนการสอน M@xlearn    ระบบจองรถ (e-Car) 

                3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  และ 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาตามพนัธกิจหลักของคณะฯ 

เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพออกไปท างานรับใชส้ังคม รวมถึงการผลิตผลงานวิจัย การให้บริการทางวชิาการ และการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นการรับผดิชอบต่อสังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเปน็สถาบันที่เป็น
แหล่งรวมองค์ความรู้ในวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

ทั้งนี้ อีกบทบาทหนึง่ที่ส าคัญของคณะฯ ในปีการศึกษา 2554 คือการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมชว่ยเหลือและ
แก้ไขปัญหามหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ของประเทศในช่วงเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2554  อันประกอบด้วยการด าเนินงาน อาทิ 

1. การเข้าร่วมเป็นคณะท างานบรหิารจัดการการระบายน้ าในพื้นที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง โดยรว่ม
ปฏิบัติงานกับศนูย์ปฏบิัติการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  ของอาจารย์คณะฯ 2 คน คือ อ.ดร.ณัฐ  มาแจ้ง ภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า และ อ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

2. การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องผลิตน้ าสะอาดแบบเคลื่อนที่ โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทมีงาน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และไดส้่งมอบให้มูลนิธิ หนว่ยงาน ชุมชน โรงเรียน และวัดต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย จ านวนรวม 106 เครื่อง อาทิ มอบแด่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ศนูย์โรงเรียนและสถานีรถไฟงิว้ราย จ.นครปฐม  
ชุมชนวัดบางโอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฯลฯ เปน็ต้น 

https://eassess.ku.ac.th/
http://158.108.46.110/e-room/index.php
http://158.108.42.225/eval/
http://ku-work.ku.ac.th/
http://www.research.eng.ku.ac.th/kur/
https://fac-meeting.ku.ac.th/
http://www.research.eng.ku.ac.th/kur3/
http://158.108.46.110/e-photo/index.php
https://std.regis.ku.ac.th/
http://e-office.eng.ku.ac.th/e-office/login3.php
https://grade.ku.ac.th/gss/KUG0010104_Login.aspx
http://e-office.eng.ku.ac.th/e-office/tel/Searchuser.php
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
https://sites.google.com/site/engcarservice/
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3. การร่วมเป็นคณะท างานปฏบิัติงาน ประเมินสถานการณ์น้ าท่วม ศึกษายุทธศาสตร์ผลกระทบและแนว
ทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย ร่วมเสนอแนวคิดในการสร้างคันดนิป้องกันน้ าท่วม รวมทั้งการเปน็วิศวกรอาสาประเมินและ
ออกแบบแนวกระสอบทรายกัน้ริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนยว์จิัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี
และฐานราก 

4. การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS ของพื้นที่ประสบอุทกภัยแก่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลไปสนับสนุนการบริหารจัดการน้ า
ของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

5. การจัดทีมสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาหลังน้ าลดในชื่อโครงการ             
น้ าใจ  ดงตาล สร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 เพื่อร่วมพัฒนาและฟื้นฟโูรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุร ี

6. การให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีภายหลังน้ าลดแก่ผู้ได้รบัผลกระทบรถยนต์จมน้ าในช่วงอุทกภัย 
โดยนิสติภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ร่วมกับ บริษัทตรีเพชร อีซซุุ ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2554 

7. การจัดกิจกรรมจิตอาสาตรวจระบบไฟฟา้ในบา้น พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุดภายหลังน้ าลด โดย
นิสิตปริญญาตรีและโท สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 30 คน  ณ หมู่บ้านภัสสร 3  จ.ปทุมธาน ี

8. การร่วมพัฒนาท าความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ ณ สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย จ.ปทุมธานี เม่ือวันที ่11 
ธันวาคม 2554 

                                          ฯลฯ 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) และ  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุง่มั่นในการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม โดย

ก าหนดให้มีผู้แทนบุคลากรอยู่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารของคณะฯ เช่น คณะกรรมการประจ า
คณะฯ คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ คณะกรรมการสายสนับสนนุ เพื่อให้มีโอกาสในการรับทราบ ติดตามและตรวจสอบการ
บริหารงานของคณะฯ  

ส าหรับการด าเนนิงานในช่วงปีการศึกษาที่ผา่นมา ผูบ้ริหารคณะฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคญัให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รบัทราบอย่างสม่ าเสมอ ผ่านการประชุมอาจารย์คณะฯ และการประชุมบุคลากรสายสนบัสนุน ซึง่จัดขึ้นเปน็
ประจ าทุกภาคการศึกษา โดยไดร้ายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคลากรพึงทราบ อาทิ ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายงบประมาณแผน่ดิน-
เงินรายไดโ้ครงการพัฒนาวชิาการ  ข้อมูลการด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารใหม่             ความคืบหน้าการด าเนนิการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนจากงบจัดสรรโครงการฟืน้ฟูเยียวยาสถาบันอุดมศึกษาที่ไดร้ับผลกระทบจากอุทกภัย 
ฯลฯ เป็นตน้ รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักความโปร่งใส โดยได้ด าเนินการให้มีการตรวจสอบทางการเงิน/
บัญชี และการตรวจสอบพสัดุ/ครุภัณฑ์เป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการจากบุคลากรในหนว่ยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเปน็
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

       7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ รับมอบหมายการปฏิบัติงานในภารกิจด้านตา่ง ๆ จาก

คณบดี และมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีรองคณบดีเป็นประธาน ผู้แทนจากภาควชิาเปน็กรรมการ โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เชน่ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมฝ่ายวิจัย คณะกรรมการ
ฝ่ายพฒันานวัตกรรม เป็นตน้ รวมถึงมีการแต่งตั้งผูช้่วยคณบดฝีา่ยต่าง ๆ เพื่อช่วยงานการบริหารจัดการของรองคณบดี 

- มีการจัดประชุมรองคณบดี เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อหารือความคืบหน้าในภารกิจงานด้านต่าง ๆ 
- มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและน าผลการประเมิน

แจ้งผู้เก่ียวข้องเพื่อรับทราบและปรับปรุงการบริหารงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 2 หน้า  68 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กล่าวคือ กรณีที่บุคลากรของคณะฯ ที่ถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดทางวนิัย หรือถูกกล่าวหาว่าประพฤตผิิดจรรยาบรรณ 
คณะฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยวา่ พฤติกรรมตามข้อกล่าวหามีมลูความผิดทางวนิัยหรือไม่
ประการใด โดยเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหาได้โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานในการหักล้างข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเปิด
โอกาสให้มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก่อนพิจารณาน าเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลยั เพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  เพื่อเป็น
หลักประกันความเปน็ธรรมให้กับบุคลากรของคณะฯ  

9) หลักเสมอภาค (Equity) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทัง้ในด้านการบริหารและการให้บริการ โดย

ผู้บริหารของคณะฯ สนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีสว่นร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ  
ในการรับบุคลากรเข้าท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ

งาน มโีอกาสสมัครและเข้ารบัการคัดเลือกโดยเสมอภาค และเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าท างานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถผ่านการท างานตามภาระหน้าที่ และมีโอกาสได้รับความก้าวหนา้ในหนา้ที่การงานตามความสามารถของตน
อย่างเท่าเทียมกัน 

ในด้านการให้บริการ นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัการเรียนในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาโดยเสมอภาคกันแล้ว คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความเสมอภาคด้านการให้บริการจากคณะฯ 
ของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถงึและการได้รบัข้อมูลข่าวสารของคณะฯ ผา่นช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ ป้ายสื่อประชาสัมพนัธ์ จอ Digital Signage การรายงานผ่านขา่วประชาสัมพันธท์างอิเลก็ทรอนิกส์เมล์ และเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์คณะฯ ฯลฯ เป็นต้น 

10) หลักมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการน าหลักการตัดสนิใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตัดสนิใจทางการ

บริหาร ผ่านการประชุม ปรึกษา หารือ ตัวอย่างที่แสดงการยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสนิใจในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการสายสนับสนุน ต่างยึดถึอเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ โดยอาศัยฉันทามติของทีป่ระชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็นที่แตกตา่ง 
เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ 

7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะฯ ทุกระดับ ประกอบด้วย   
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสถาบัน/ศูนย์ และส านักงานเลขานุการ โดยได้ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี สมศ. 
และมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

- คณบดีได้รับการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการฯ ได้ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีทุกรอบปีของวาระการด ารงต าแหน่งการบริหาร โดยมีผลการประเมินตามหลักฐานแนบ 

- คณะฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสถาบัน/ศูนย์ และ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ผ่านการประเมินผลการบริหารงานท่ีส่งให้บุคลากรประเมิน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

นอกจากการประเมินผู้บริหารผ่านแบบประเมินแล้ว คณะฯ ได้วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษาล่าสุด มาประกอบการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ 
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ในส่วนของการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มี
การประชุมหารือ แจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ ซึ่งผู้บริหารยอมรับผลการประเมินและมีเจตนาที่จะ
น าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เห็นสมควร และสามารถด าเนินการ
ได้ต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ / คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-2-1 แผนปฏบิัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 
7.1-2-2 แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
7.1-2-3 เอกสารสรุปการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจ าปี พ.ศ. 2554 
7.1-3-1 รายงานการประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ  
7.1-4-1 รายงานการประชุมอาจารย/์บุคลากรสายสนบัสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7.1-5-1 การจัดสรรเงินค่าพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.1-5-2 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ความรู้ คณะฯ  
7.1-6-1 นโยบายการก ากบักิจการที่ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-7-1 แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิศวกรรมศาสตร์  
7.1-7-2 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
7.1-7-3 สรุปการประเมินผลการบริหารของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะฯ ประจ าปี 2555 

 
 
 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดก้ าหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ดังนี้  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย เพ่ือให้อาจารย์ที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียนการสอน มาบรรยายและน าเสนอประสบการณ์รวมทั้งเทคนิคต่างๆ  เช่น จัดกิจกรรม 
KM Talk Day โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ท่ีจะครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ด้านการจัดการความรู้ โดยการ
จัด CoPs (Community of Practices) ทางด้านต่างๆ เช่น การด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนและประกันคุณภาพ 
การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารและทรัพยากรบุคคล  และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. คณะฯ ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ได้แก่บุคลากรสายวิชาการ  
สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งเป็นประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และเป็นลาย 
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

3. คณะฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ  
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพบเจา้ของไอเดียรางวัล Best Suggestion Awards เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้

เรียนรู้เทคนิค แนวทางการด าเนินการขอรับรางวลั และเพื่อให้ได้แนวคิด ข้อแนะน าในการบรหิารจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Story Telling จากบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อเรียนรู้
เทคนิค วิธีการ ตลอดจนหลักการด าเนินชีวิตขณะที่รับราชการ  

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพฒันาวชิาการและให้บริการแก่สังคมโดยสาย
วิชาการที่ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นแนวปฏบิัตทิี่ดีให้แก่อาจารย์รุ่นหลัง 
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4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศเกี่ยวกับระบบประเมินบุคคล เพื่อหาแนวทางการปฏิบตัิที่ดี และให้
คณะฯ มีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน/ค่าจา้งในสว่นของการกรอกแบบ
ประเมินของบุคลากรผ่านระบบ  

5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานแผนและประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องของคณะฯ 
มีแนวปฏิบัตทิี่ดีทางด้านงานแผนและประกันคุณภาพ  

6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ-รับส่งของกลุ่มเครือข่ายงานสารบรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
หาแนวทางปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกับงานสารบรรณ-รับส่ง  

7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริหารและทรัพยากรบุคคล  
8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา  

4. จัดเก็บข้อมูลสรุปความรู้ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit knowledge บนเว็บไซต์ส านักงานเลขานกุาร ดังนี้ 
1) เร่ือง พบเจ้าของไอเดียรางวัล Best Suggestion Awards 
2) เร่ือง Story Telling จากบุคลากรสายสนบัสนุนทีจ่ะเกษียณอายุราชการ 
3) เร่ือง KM talk day โดยสายวิชาการที่ครบก าหนดเกษียณอายรุาชการ  
4) เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบประเมินบุคคล 
5) เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกับงานแผนและประกนัคุณภาพ 
6) เร่ือง งานสารบรรณ-รับส่งของกลุ่มเครือข่ายงานสารบรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์  
7) เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกับงานบริหารและทรัพยากรบุคคล  
8) เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกับงานบริการการศึกษา 

5. คณะฯ ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ 
1) น าความรู้เรื่องงานสารบรรณ-รับส่งของกลุ่มเครือข่ายงานสารบรรณ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.2 5 ข้อ 2 ข้อ 5.00 2.00 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากความรู้ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นที่ก าหนด

ในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บคุลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

- ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ข้อ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุัน หรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาที่เปน็ลายลักษณ์อักษร และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

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 

7.2-1-1 วีดิโอบันทึก KM Talk day ของผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
7.2-2-1 หนังสือบันทึกเชิญชวนสายวิชาการเข้าร่วมฟัง 
7.2-3-1 เอกสารสรุปการจัด cops  
7.2-4-1 เว็บไซต์ km ส านักงานเลขานุการ  http://158.108.46.110/km/ 
7.2-5-1 หนังสือบันทึกถึงมหาวิทยาลัย ลดจ านวนเอกสารปฏิทินข่าว 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

และแผนระยะยาว) ดังนี้ 
1.1 แผนกลยุทธ์ รักษาความเปน็ผู้น าด้าน e-Faculty และปูทางใหน้ิสิตสู่ e-Engineer 
o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบ e-Learning อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อ

การสอนอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงมาใชโ้ดยพฒันาระบบสื่อการเรียนการสอน “M@xLife” เพื่อรองรับ 
mobile devices ต่างๆ เช่น Tablet 

o การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรคณะฯ โดยจัดฝึกอบรมแก่นิสิตและบุคลากรทั้งสาย
อาจารย์และสายสนบัสนนุทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ 

o สร้างสังคมชีวิตของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จุดให้บริการแก่นิสิตในด้านตา่ง  ๆมีระบบงานคอมพิวเตอร์
รองรับแบบออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต มีระบบเครือข่ายไรส้าย (Wi-Fi) ในบริเวณพืน้ที่ของคณะฯ 

o ส่งเสริมและสนับสนนุให้นิสิตมกีิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขันประกวด
ซอฟต์แวร์ การสอบโครงงานด้วยคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การใช้งานสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนาหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ 

1.2 แผนกลยุทธ์ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะ  
o โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทางอนิเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกใช้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของคณะฯ 
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o เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผา่นทาง “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยทีางวิศวกรรม” และระบบ Digital 
Signage ซึ่งเป็นประชาสัมพันธค์ณะฯ 

1.3 แผนกลยุทธ์ปรับปรุงงานบริหารทั่วไปให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
o เพิ่มความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในกระบวนการธุรการ มกีารกระจายอ านาจการตัดสนิใจสู่ภาควิชา          

เพื่อทบทวนระบบการบริหารจัดการและระเบียบข้อบังคับตา่งๆ ที่มีอยู่ให้เกิดความคล่องตัวมากข้ึน  
o พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุงานบริหารทั่วไป และ MIS โดยเน้นระบบงานบนเครือข่าย (Web base) 

เช่น ระบบประเมินผลการสอน ระบบการรายงานภาระงาน ระบบสารบรรณ ระบบทะเบียนนสิิต ฯลฯ 
o สร้างแรงกดดันให้บุคลากรทุกระดับของคณะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารทั่วไป เช่น ต้องรายงานภาระ

งานประจ าปีแบบออนไลน์ อ่านข่าวหนังสือเวียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
2. คณะฯ ได้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโดย 

2.1 คณะฯ ได้ใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในบางระบบส าหรับรวบรวมข้อมูลเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ http://www.eng.ku.ac.th/tech.php  โดยน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปวิเคราะห์และอ้างอิงผลการ
ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ของ มก. สกอ. และ  สมศ. เชน่ 

o ด้านการจดัการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2 ตวับง่ชีท้ี่ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนนุ เชน่  ระบบการประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ, ระบบภาระงานอาจารย,์ ระบบ
สนบัสนนุการเรียนการสอน M@xlearn 

o ด้านการวิจัย องค์ประกอบที ่4 ตวับง่ชี้ที ่4.3 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า เชน่ ระบบงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

o ด้านการบริหารจดัการ องคป์ระกอบที่ 7 ตัวบง่ชี้ที ่7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ เช่น ระบบ KM, 
ระบบ  e-Telephone เบอรโ์ทรศพัท์ภายในของคณะฯ , ระบบ e-Room การจองห้องประชุม, ระบบฐานข้อมลู
อาจารยผ์ู้สอนใน มก. และระบบน าเสนอผลงานวิจยัผา่นจอสมัผสั ณ “ศนูย์การเรียนรู้เทคโนโลยทีางวิศวกรรม” 

o ด้านการเงนิ องค์ประกอบที่ 8 ตวับง่ชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ เชน่ ระบบบัญชี 3 มิต ิ
2.2 ปัจจุบันคณะฯ มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้เอง เชน่ ระบบ KM , ระบบ e-Telephone, e-Room : ซึ่งยัง

ไม่ครอบคลุมฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพ  ในอนาคตคณะฯ จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทุกด้านของคณะฯ 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 
4.1 มีการพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคณะฯและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ตลอดเวลา เพ่ือให้

เป็นปัจจุบัน และทันต่อข่าวสารทั้งภายในและภายนอก  
4.2 มีการจัดท า Webboard เพ่ือสามารถสอบถามปัญหา ตอบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ทันที                    

โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายนอก นิสิต และบุคลากรของคณะฯ สามารถเข้าโพสต์ค าถามได้ 
5. การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของคณะฯ คือ 

5.1 รับส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ทั่วไป เชน่ Microsoft,  pdf,  jpeg เป็นต้น โดยผ่านทางระบบ e-mail 
5.2 มีการส่งรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

(CHE QA online) เพ่ือประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
5.3 มีการส่ง SMS ผ่านระบบเครือขา่ยของระบบ https://ims.ionline.co.th  ของกองกิจการนิสิต มก. ซ่ึง

สามารถสง่ SMS เป็นข่าวสาร กจิกรรมของคณะฯ ไปยังนสิิตและผู้ปกครองนิสิตได้ 

http://www.eng.ku.ac.th/tech.php%20และ
http://www.eng.ku.ac.th/poll.phpง
https://ims.ionline.co.th/
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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 

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. 
7.3-5-4 ระบบ Digital Signage 
7.3-5-5 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยทีางวศิวกรรม 
7.3-5-6 โครงการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน “M@xLife” เพื่อรองรับ Mobile Devices ประเภท Tablet 

 

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 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน               
ตามบริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  
    ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสีย่งด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 
134/2553 ประกอบด้วย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ เป็นรองประธาน รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและประกันคุณภาพท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยมีอ านาจและ
หน้าที่คือ ก าหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของ มก. และด าเนินการบริการความเสี่ยง การคบคุมภายใน รวมทั้งก าหนดแนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ  

2. คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์  ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง     
ประจ าปี งบประมาณ  2554 ดังนี้ 

1) การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

2) ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษาน าความรู้ดา้นประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
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3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านระบบสารสนเทศ (website ของคณะฯ) 
4) การสนับสนนุทุนวิจัยให้อาจารย ์
5) ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวจิัยระดับภาควิชาและ/หรือระหว่างภาควิชา/หนว่ยงานภายนอกคณะฯ 
6) ประกวดงานวิจัยและนวตักรรมดีเด่นในระดับคณะฯ เพื่อเป็นตวัแทนส่งประกวดในระดบัทีสู่งขึน้ 
7) อบรมกลยุทธ์การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ 
8) จัดท าบญัชีรายชื่อครุภัณฑ์วิจัยจากทุกหน่วยงานของคณะฯ เผยแพร่ผ่าน website 
9) โครงการที่ปรึกษาดา้นสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม 
10) กิจกรรมติดตามประเมินแก้ไขปญัหาโครงการพัฒนาวชิาการเดมิที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตาม

ระยะเวลา 
11) โครงการจัดท า MOU กับหน่วยงานภายนอก 
12) จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและการใช้ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
13) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร 
14) การปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15) โครงการวิศวบริการ (เปิดสอนพเิศษวิชา ฟิสิกส/์คณิตศาสตร/์เคมี) 

3. คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ ดังนี้ 
1) คณะฯ ได้มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาประเมนิความเสี่ยงจากแผนปฏิบัติราชการของ

ฝ่ายตา่งๆ เสนอมายังคณะฯ เพือ่จัดส่งรายงานไปยัง มก. 
2) รองคณบดีฝ่ายตา่งๆ ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงฯ  ในส่วนที่รับผิดชอบจัดท าเปน็แผนบรหิารความ

เสี่ยง เสนอคณะฯ 
3) คณะฯ น าแผนบริการความเสี่ยงของคณะฯ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก    

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอ มก. ต่อไป  
4.  คณะฯ ได้มีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผนที่วางไว้  

ซึ่งเป็นแผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) และได้ส่งแผนดังกล่าว           
ไปยัง มก. แล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้มีภารกิจที่ด าเนินการแล้วคือ การย้ายปลั๊กไฟฟ้าให้สูงจากเดิม 
1.20-1.50 เมตร ย้ายคอล์ยร้อนเครื่องปรับอากาศชั้น 1 ของอาคารชูชาติ ขึ้นสูง และก าลังด าเนินการสร้างแนวกั้น
น้ าและระบบสูบน้ าอัตโนมัติ พร้อมแต่งตั้งคณะท างานป้องกันน้ าท่วมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินสถานการณ์ ควบคุม ก ากับดูแล ประสานงานและด าเนินการป้องกันน้ าท่วมภายในคณะฯ  

5. คณะฯ ท าบนัทึกข้อความที่  ศธ.0513.10801/ว.1950 วันที่ 3 มิถนุายน 2554 เพื่อตดิตามและประเมินผลการ 
ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบตดิตามผลการบริหารความเสีย่งในงวดก่อน ประจ าปงีบประมาณ 2554 คณะฯ ได้
น าแผนบริหารความเสี่ยงน าเขา้ทีป่ระชุมรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 5/2554 (วาระพิเศษ)  วนัที่ 6 มิถุนายน 2554 
เพื่อหารือเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ มก. คณะฯ ไดน้ าผล
จากการประชมุรองคณบดีครัง้ที่ 5/2554 (วาระพิเศษ) เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7 วนัที่ 8 มิถุนายน 
2554 เพื่อพิจารณาข้อคิดเหน็เพื่อการลดความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธผิลของแผน 

6.  คณะฯ จะด าเนินการน าผลการประเมินฯ ความสี่ยงจากการติดตามและเร่งรัดให้ด าเนินงานการบริหาร ความ
เสี่ยงแล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หรือมีความ
เสี่ยงที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ภายในเดือนสิงหาคม 2554 ตามแผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยลัย
เกษตรศาสตร์ และได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
เกณฑ์การประเมิน 

 

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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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 134/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.4-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่  

4.1 แผนบริหารความเสี่ยงคณะฯ ปีงบประมาณ 2554 
7.4-3-3 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.10801/4116 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง

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

และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.4-4-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานป้องกันน้ าท่วมภายในคณะวืศวกรรมศสาตร์ 
7.4-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10801/ว.1950 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 เรื่อง  ติดตามผลการบรหิารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7.4-6-1 หนังสือเชิญประชุมรองคณบดีและผูช้่วยคณบดี ครั้งที่ 5/2554 (วาระพิเศษ) เลขที่ ศธ 0513.10801/ว.

1992 ประชุมวันที่ 6  มิถุนายน 2554 
7.4-6-2 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 2555  

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพในการหาเงินรายได้มาสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
เงินรายได้มาจากค่าหน่วยกิต โครงการพัฒนาวิชาการ และอ่ืนๆ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะฯ ได้น าเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งมาลงทุนสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน และการวิจัย เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับนิสิต และอาจารย์ ให้สามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งจัดสรรเงินรายได้บางส่วนให้เป็น
ทุนการศึกษาแก่นิสิตทั้งประเภททุนเรียนดี และทุนขาดแคลน นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้ส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน ในแต่ละปีงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ส านักตรวจสอบภายใน  ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบ และข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้ระบบการควบคุมทางการเงิน 
มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น    
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 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.9 
ตารางที ่2.2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้ 5.00 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างนอ้ยปีละ 

2 ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผน
กลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความ
ต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะ
ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
คณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ของคณะ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คณบดีได้ก าหนดนโยบายให้รองคณบดีก ากับดูแลงานแต่ละฝ่ายจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี ซึ่งภายในแผน
ระบุ  วงเงินงบประมาณที่ใช้ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณแผน่ดิน  และเงินรายได้ของคณะฯ 

2) ที่ประชุมรองคณบดี  มีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี และตดิตามการรายงานผลตามแผนเปน็ประจ าทุก
รายไตรมาส  พร้อมมีการปรับแผนทางการเงนิให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานของคณะฯ ที่ปรบัเปลี่ยนไป 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีดังนี้ 
1) คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดแนวทางการจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  โดยเพิ่มรายได้

จากการด าเนนิงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ  ลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์  เพื่อให้มีฐานการเงนิที่พึ่งพาตนเองได้อยา่งมั่นคง  

2) คณะฯ ยึดหลักตามนโยบายพึง่พาตนเอง  โดยเห็นความส าคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  เพื่อน ามาซึ่งความร่วมมือในการน า
องค์ความรูข้องคณาจารย์ไปให้บริการผ่านโครงการพัฒนาวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ   ทั้งทางดา้นงานทีป่รึกษา  
งานควบคุมการออกแบบ  งานฝึกอบรม ฯลฯ  

3)  คณะ ฯ มีคณะกรรมการกองทุนของคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่ายเปน็
กรรมการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ เปน็กรรมการและเลขานุการ และหัวหน้างานคลังและพัสดุ เป็น
กรรมการและเหรัญญิก  มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารเงินกองทุน  การวางแผนและจัดสรรการใช้เงินกองทุน
ของคณะ ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้   

4) คณะฯ มีการจัดสรรงบพฒันาบคุลากรจากเงินรายได้ของคณะฯ  โดยจัดสรรเงินรายไดป้ระจ าป ี2554 ในงบ
พัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยคิดตามรายหัวของบุคลากรแต่ละประเภท  มีการค านวณบุคลากร
ของแต่ละหน่วยงานในคณะ ฯ และจัดสรรเงินรายได้ / เงนิงบประมาณ ให้กับหน่วยงานเพื่อการพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

3. คณะ ฯ มีการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจ าปี เพ่ือบริหารการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผน  โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบบุคลากร  งบด าเนินการ  งบลงทุน  และ
งบอุดหนุน ในแต่ละปี  เพ่ือควบคุมการใช้เงินของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

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

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เปน็ประจ าทุกเดือน 
2) คณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  เป็นประจ าทุกเดือน   
3) นอกเหนือจากรายงานทางการเงินแล้ว  มีการจัดท างบรายรับ–รายจา่ยเสนอคณบดี และรองคณบดฝี่ายบริหาร เพื่อทราบ

และให้ความเห็นชอบ พร้อมจดัส่งรายงานดังกลา่วให้ภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเปน็ประจ าทุกเดือน 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 
1)  คณะฯ มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินการ  ได้แก่ ระบบงบประมาณ (BUDGET) ซึ่งเป็น

ระบบในการจัดเก็บข้อมูล  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน  แยกตามแผนงาน/หน่วยงาน  การรับและ
น าสง่เงินฝากของคณะผ่านระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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2)   คณะฯ ได้มอบหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ หน่วยนโยบายและแผน  หน่วยการเงิน และหน่วยบัญชี  ให้มีการ
จัดท าข้อมูลทางการเงิน  และสถานะทางการเงิน เพื่อรายงานผูบ้ริหารทราบ  พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  เป็นประจ าทุกเดือน  โดยน าเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบเร่ือง  “สรุปสถานะทาง
การเงินของคณะฯ” เพื่อแจ้งที่ประชุมได้รับทราบสถานะทางการเงินและเงนิรายได้จากการด าเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการในแต่ละเดือน  ส าหรับให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบและน าไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและน าไป
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน  หาแนวทางการวางแผนทางการเงินของหน่วยงานย่อยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

6. ม ีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)  ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
1)  คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ  มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั เพื่อทราบสถานะทางการเงินของ

คณะฯ เป็นประจ าทุกวันท าการ  โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  จ านวน 3 ทา่น  
พร้อมทั้งเสนอหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  และคณบดีเพื่อทราบต่อไป 

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

7. คณะฯ มีการก าหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน พร้อมสรุปวิเคราะห์และน ารายงานผล
จากข้อมูลทางการเงินแจ้งเวียนภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเร่งรัดติดตามการใช้เงินของ
หนว่ยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนงบประมาณแผ่นดิน 
8.1-1-2 แผนงบประมาณเงินรายได้ (กผง 5304 – กผง 5357 จ านวน 4 เล่ม) 
8.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 13/2553 วันที่ 8 ธ.ค.2553 

(วาระ 2.3 และ วาระ 2.4) 
8.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 13/2553 วันที่ 8 ธ.ค.2553 

(วาระที่ 1 ดา้นงบประมาณ) 
 

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 
8.1-2-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2536 
8.1-2-3 รายงานการประชุมรองคณบดีและผูช้่วยรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 25 ม.ค. 

2555 (วาระ 1.1 และ วาระ 3.1) 
8.1-2-4 ตารางการจัดสรรงบพฒันาบุคลากรให้ภาควิชาต่าง ๆ ประจ าปงีบประมาณ 2554 
8.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 10 พ.ย.2553 
8.1-3-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ (กผง 5304 – กผง 5357 จ านวน 4 เล่ม) 

8.1-4-1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 14 ก.ย.2554 
8.1-4-1  

และ 8.1-4-3 
รายงานเงินคงเหลือ, งบรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 (รายงานสถานะเงนิรายได้ของ
หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

8.1-5-1 ระบบงบประมาณ (BUDGET) 5.1.2 ระบบบัญชี 3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th) 
8.1-5-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 14 ก.ย.2554 

(วาระ 1.3 และ วาระ 1.4) 
8.1-5-3 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และรายละเอียดประกอบรายงานฯ 
8.1-6-1 ค าสั่ง มก. ที่ 4659/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  
8.1-6-2 งบการเงินประจ าปี 2554 ของโครงการพิเศษ 
8.1-7-1 รายงานเงินคงเหลือ,  งบรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 (รายงานสถานะเงินรายได้ของ

หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ โดยได้ด าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งในระดับภาควิชา ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิตตามภารกิจหลัก คณบดี หัวหน้าภาควิชา และรองคณบดี รวมทั้งอาจารย์และ
บุคลากรในคณะฯ ไดเ้ห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพและให้ความร่วมมือด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งรวบรวมและมอบข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเพ่ือให้
ภาควิชามีการน าผลการประเมินในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มาพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานและน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาแก้ไขจุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนาของทุกหน่วยงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.10 
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ตารางที ่2.2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) คณะ กรรมการ 

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร คณะ กรรมการ 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจและพัฒนาการของ
คณะ ตั้งแต่ระดบัภาควิชาหรือหนว่ยงานเทยีบเทา่ และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสดุของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวางแผน การด าเนินการตามแผน 
การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุงพัฒนาตามกระบวนการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการวางแผนและประกนัคุณภาพ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการประกนัคุณภาพในสว่นของภาควชิาและ
วิทยาลยัการชลประทาน โดยมีมีรองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกนัคุณภาพ เปน็รองประธาน พร้อมทัง้ตัวแทนจาก 10 ภาควิชา วทิยาลัยการชลประทาน (เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหนา้ภาควชิาหรือรองหัวหน้าภาควชิา) และหัวหนา้ส านักงานเลขานุการ เป็นกรรมการ พร้อมทั้งมี
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน และหัวหนา้หนว่ยประกันคณุภาพและบริหารความเสี่ยง เปน็ฝา่ยเลขานุการ 

2) คณะอนุกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ ท าหนา้ที่ประสานงานดา้นการประกันคุณภาพในส่วนของ
ส านักงานเลขานุการ และสถาบนัในสังกัดคณะฯ มีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ เป็นประธาน 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานฯ พร้อมทั้งตัวแทนจาก ส านักงานเลขานุการ 
และสถาบันที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด มีการประชุม เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 

2. คณะฯ ได้ให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไว้โดยการมอบ
ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารระดับคณบดีในการดูแลและก ากับให้ทุกหน่วยงานด าเนินการด้านการประกันฯ ให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายก ากับดูแลและรับผิดชอบในการด าเนินการตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ดังนี้ 

1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ และองค์ประกอบที่ 9  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ก ากบัดูแลโดยรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ 

2) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ก ากับดูแลโดย 
o รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ดูแลด้านหลักสูตร และกิจกรรมของนิสติระดับปริญญาตรี 
o รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบัณฑิตศึกษา ดูแลด้านกิจกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
o รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดูแลด้านอาจารย์ผู้สอน และการพฒันาบคุลากร 
o รองคณบดีฝ่ายกายภาพ ดูแลด้านสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
o รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดูแลด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 

3) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ ก ากับดูแลโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และภาควชิา สาขาวชิาต่างๆ  

4) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ก ากบัดูแลโดย รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรองคณบดฝี่ายพฒันา
สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม 

5) องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม ก ากบัดูแลโดยรองคณบดีฝา่ยบริการวชิาการและกิจการพิเศษ 
6) องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก ากับดูแลโดยรองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและ

กิจการพิเศษ และรองคณบดีฝ่ายกายภาพ 
7) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ก ากับดูแลโดย 

o รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดูแลด้านการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
o รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลด้านการพัฒนาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้ และเร่ืองระบบ

สารสนเทศของคณะฯ 
o รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ดูแลดา้นบริหารความเสี่ยงร่วมกับรองคณบดีทุกฝ่าย 

8) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝา่ยบริหาร 
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3. คณะฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ 
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือองค์กรนวัตกรรม” ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่
เพ่ือให้สามารถวัดผลส าเร็จได้ตามเอกลักษณ์ท่ีก าหนดไว้คือ ร้อยละของจ านวนผลงานที่บุคลากรได้รับรางวัลด้าน
วิจัยและนวัตกรรม  

4. คณะฯ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินตามกระบวนการ PDCA คือ  
o วางแผนและก าหนดการตรวจประเมินฯ ส าหรับภาควชิา/วิทยาลัยการชลประทาน ส านัก และสถาบนั ซึ่งมี

ก าหนดการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที ่28-29 พฤษภาคม 2555  
o แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2554 

ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการซึ่งผา่นการอบรมประธานคณะกรรมการตรวจประเมนิจาก สกอ. และ
กรรมการที่ประกอบดว้ย ผูท้ี่ผา่นการอบรมผูต้รวจประเมนิฯ จาก สกอ. และคณะกรรมการวางแผนและ
ประกนัคณุภาพ และคณะอนุกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งมีฝา่ยเลขานุการที่ผา่นการอบรม
เลขานุการ ที่ มก. ไดจ้ัดขึ้น  

o มอบให้ทุกหน่วยงานที่รบัการตรวจประเมนิจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  ส่งมอบคณะฯ ภายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมนิฯ ที่ก าหนด 

o จัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการประเมินฯ และท าความเข้าใจองคป์ระกอบ
และตวับ่งชี้ และซักถาม 

o ด าเนนิการประเมนิฯ โดยกรรมการฯ  3 ทา่น ตรวจสอบเอกสารและเยี่ยมชมหน่วยงานที่รบัการตรวจ ตามวนัที่
และเวลาที่ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการฯ ดงักลา่วจะไมส่ามารถตรวจประเมินหน่วยงานที่ตนเองสังกดัได้ และ
จัดท ารา่งรายงานการตรวจประเมนิฯ มอบทุกหน่วยงานทักท้วงผลการประเมิน 

o เลขานุการคณะกรรมการประเมนิฯ จัดสง่รายงานผลการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบ และจัดท า
แผนพฒันาปรับปรุงเสนอคณะฯ และรายงานผลการตรวจประเมนิฯ ให้กับผู้บริหารคณะฯ ทราบ 

2) คณะฯ ได้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดท าเอกสารประกอบการประเมินฯ อย่าง
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online และผา่นความ
เห็นชอบผลการประเมินจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาทางระบบ e-mail เวียนรับรองผลการ
ประเมินในเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดก่อนวันตรวจประเมิน 1 สัปดาห ์

3) คณะฯ ได้ด าเนินการส่งมอบผลการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 ให้รองคณบดีทุกฝ่ายก าหนด
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ (สปค.01) เสนอคณะฯ เห็นชอบและสง่ไปยังมหาวิทยาลัย และได้
จัดท าผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 

5. คณะฯ ได้ด าเนินการส่งมอบผลการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 ให้รองคณบดีทุกฝ่ายก าหนด 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ (สปค.01) และน าข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2554 เพ่ือให้สามารถด าเนินการและติตามผลการรด าเนินงานได้ครบทุกตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ใน สปค.02  

6. คณะฯ ได้มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้งบุคลากร 
ผู้บริหาร และคณะฯ พร้อมกันนี้ในการจัดท าข้อมูลประกอบการจัดท า SAR คณะฯ ได้มีการน าข้อมูลจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยมาประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

o ข้อมูลจ านวนหลักสูตรและรายวิชา จากกองบริการการศึกษา 
http://eduserv.ku.ac.th/ 

 

 

o ระบบการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั 
ผู้อ านวยการส านัก https://ex-assess.ku.ac.th/ 
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o ระบบฐานข้อมลูวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

 

o ระบบฐานข้อมลูสถิตจิ านวนนิสติจากกองแผนงาน 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=co
m_content&task=view&id=123&Itemid=173 และข้อมูลตามตัว
บ่งช้ีต่างๆ เช่น ตัวบ่งช้ีที่ สกอ.2.5, สมศ.1, สมศ.2, สมศ.11, สมศ.16.2 
และ  สมศ.17 

 

o ระบบฐานข้อมูลหนังสือที่จัดพิมพ์ ปี 2554 http://ku-
press.ku.ac.th/newweb/index.php?option=com_cckjseblo
d&view=search&layout=search&searchid=6&task=search&I
temid=37&limitstart=20 

 

o ระบบฐานข้อมูลนสิิตทีไ่ด้รับรางวัลของคณะฯ  
http://www.eng.ku.ac.th/ 

 

o ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มก. https://fac-
meeting.ku.ac.th/ 

 

o ระบบฐานข้อมูลโครการวิจัยของคณะฯ  
http://www.research.eng.ku.ac.th/kur3/ 

 

o ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย 
http://www.research.eng.ku.ac.th/kur/ 

 

o ข้อมูลวิศวกรรมสาร มก. ภาษาไทย 
http://158.108.46.110/journal_th/ และ  

 

 

o ข้อมูลวิศวกรรมสาร มก. ภาษาอังกฤษ 
http://158.108.46.110/Journal_en/ 

 

o งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
http://158.108.46.110/qa/ 

 

7. มหาวิทยาลัยฯ  ได้จัดให้มีระบบการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ เพ่ือประโยชน์ของนิสิตใน
การให้ข้อเสนอแนะการสอนของอาจาย์ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น เป็นผลให้ได้ประโยชน์ทั้งตัวนิสิต
และอาจารย์ และในภาพรวมของคณะฯ ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น   
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นอกจากนีค้ณะฯ ได้ขอความร่วมมือจากนิสิตประเมินความพึงพอใจส าหรับประกอบการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่  
2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา ซึ่งผลจากการประเมินจะมีค่าคามพึงพอใจในส่วนของคณะฯ ด้วย และ
ผู้บริหารของคณะฯ จะน ามาพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการด้านภายภาพที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยจะส่งผลให้คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และการพักผ่อนของนิสิต อาจารย์  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตจะให้
ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อนิสิตที่รับเข้าท างานในหน่วยงาน และมีผลการประเมินฯ ผู้ใช้บัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าความพึงพอใจ = 4.10 
2) ด้านความรู้ ค่าความพงึพอใจ = 3.79 
3) ด้านทักษะทางปัญญา ค่าความพึงพอใจ = 3.74 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ คา่ความพึงพอใจ = 4.11 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ = 3.70 
6) รวมคา่ความพึงพอใจ = 3.94 

ทั้งนี้ผลการประเมินฯ ดังกล่าว ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนานิสิตให้มีทักษะในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เมื่อบัณฑิตจบ 
ผู้ใช้บัณฑิตก็จะสามารถเชื่อมั่นได้ว่านิสิตของคณะฯ มีศักยภาพ และทักษะได้ตรงตามที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ 

8. คณะฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และมหาวิทยาลัย 
พร้อมมีกิจกรรมร่วมกันจากการจัดโครงการกีฬา 3 เส้า โดยมีตัวแทนนิสิตจาก 3 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกณ์มหา
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  ท าให้เกิดความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัยแล้ว ยังเกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้ที่ศึกษา
ในสายวิศวกรรม ซึ่งการจัดโครงการจะอยู่ภายใต้วงจร PDCA คือ มีการวางแผนการจัดโครงการ การด าเนินกิจกรรม 
และประเมินผลของกิจกรรม  

9. คณะฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะฯ พัฒนาขึ้น จึงส่งผลให้คณะฯ  ได้รับ
รางวัลจากการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ประจ าปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

o รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 1 หน่วยงานคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 
o รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 5 ได้แก่ การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยผา่นโครงการสหกิจศึกษา โดย ภาควชิาวศิวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

 

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 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ  
9.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการฝา่ยวางแผนและประกนัคุณภาพ ส าหรับสถาบันและหน่วยงาน

สนับสนนุในสงักัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
9.1-2-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี 
9.1-3-1 เอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กรนวัตกรรม” 
9.1-4-1 แผนงานประกันคุณภาพของคณะฯ 
9.1-4-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควชิา/วทิยาลัย         

การชลประทาน ส านักงานเลขานุการ และสถาบนั หน่วยงานสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์               
ปีการศึกษา 2554 

9.1-4-3 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 ส าหรับภาควิขา/วทิยาลัย
การชลประทาน ส านัก และสถาบันในความดูแลของคณะ  

9.1-4-4 ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชา ส านักงานเลขานุการ และสถาบนั 
9.1-4-5 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปี

การศึกษา 2554 
9.1-4-6 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะฯ ปีการศึกษา 2554 
9.1-4-7 ตัวอย่างเอกสารตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2554 
9.1-4-8 ตัวอย่างรายงานเอกสารตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2554 
9.1-4-9 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
9.1-4-10 แจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อรับรองผลการประเมนิตนเอง  
9.1-4-11 บันทึกข้อความการจัดสง่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  

9.1-4-12 และ 9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
9.1-5-2 ผลการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะฯ (สปค.02) 
9.1-5-3 แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554  
9.1-6-1 ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพ คณะฯ  
9.1-7-1 ระบบการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต https://eassess.ku.ac.th/ 
9.1-7-2 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 

ปีการศึกษา 2554 
9.1-7-3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดบัปริญญาตรีของ มก. ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปี 2554 
9.1-8-1 แผนและผลการด าเนินงานของชุมนุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554  
9.1-9-1 ผลงานรางวลัคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 5 ประจ าปี 2554 โดยส านักประกนัคุณภาพ มก. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1 ร้อยละของจ านวนผลงานที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลดา้นวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 50 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
จ านวนรางวัลที่ได้รับ 

ด้านวิจัย/
นวัตกรรม 

ด้าน
วิชาการ 

ด้านคุณธรรม/
จริยธรรม 

อื่นๆ รวม 

อาจารย ์

ระดับคณะ 1 8 - 2 11 
ระดับสถาบัน 1 - - 6 7 
ระดับชาต ิ 5 - - 1 6 
ระดับนานาชาต ิ - - - - - 

รวม 7 8 - 9 24 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับคณะ 5 9 - 3 17 
ระดับสถาบัน - - - 3 3 
ระดับชาต ิ - - - 5 5 
ระดับนานาชาต ิ - - - - - 

รวม 5 9 - 11 25 

นิสิต 

ระดับคณะ 12 - - - 12 
ระดับสถาบัน 4 - - 1 5 
ระดับชาต ิ 22 2 1 1 26 
ระดับนานาชาต ิ 2 - - - 2 

รวม 40 2 1 2 45 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับสถาบัน 2 2 - - 4 

รวม 2 2 - - 4 
รวมทั้งสิ้น 54 21 1 22 98 

วิธีการค านวณ  = ผลงานที่ได้รบัรางวลัด้านวิจัยและนวัตกรรม  x100  = 54 x100 = 55.10    = 55.10x5 =5.51 
   ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลทัง้หมด     98            50 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.2-1 N/A 55.10 N/A 5.00 50 บรรลุ 50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9.2-1 N/A 55.10 N/A 5.00 50 บรรลุ 50 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-1 เอกสารเกณฑ์ประเมินเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2554 
9.2-2 ผลงานคณะฯ ที่ได้รบัรางวลัในรอบปีการศึกษา 2554 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จ านวน 
14 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 11-15 ยกเว้นตัวที่ 12) โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.3.1 
ตารางท่ี 2.3.1  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง รผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

คณะ กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4.75 4.54 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.56
 

4.56 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

80 658 85.79 658 85.79 4.29 4.29 
767 767 

2. คุณภาพของบณัฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

3.90 3.94 3.94 3.94 3.94 

3. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
โทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

28.00 119.75 28.11 119.75 28.11 5.00 5.00 
426 426 

4. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

80 9.50 95.00 9.50 95.00 5.00 5.00 
10 10 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00
 

4.49 

5. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

48 152.25 49.00 152.25 49.00 5.00 5.00 
311 311 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้
ประโยชน ์

32 68 21.86 43 13.83 5.00 3.46 
311 311 

7. ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 15.35 35.25 11.33 36.00 11.58 5.00 5.00 
311 311 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00
 

5.00 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

39 65 46.43 70 50.00 5.00 5.00 

140 140 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง รผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

คณะ กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00
 

4.00 

10. การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและ 
     วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 เนือ่งจากไม่พบเอกสารหลักฐานที่ไดร้ับรางวัล/การยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมในรอบปีการศึกษา 2554 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 

 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.16
 

4.16 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบนั 

ไม่ประเมินระดบัคณะวชิา 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
     ผู้บริหารสถาบัน 

3.90 3.96 3.96 3.96 3.96 

14. การพัฒนาคณาจารย ์ 5.20 1,587 5.24 1,587 5.24 4.36 4.36 
303 303 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.95
 

4.56 

15. ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรอง 
     โดยตน้สงักัด 

4.90 4.95 4.56 4.95 4.56 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ -ไม่ประเมินระดบัคณะ- 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ -ไม่ประเมินระดบัคณะ- 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ 
       สถาบนั 

-ไม่ประเมินระดบัคณะ- 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ 
     ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณข์องสถาบัน 

-ไม่ประเมินระดบัคณะ- 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม -ไม่ประเมินระดบัคณะ- 

18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ 
      สังคมในประเดน็ที่ 1 

-ไม่ประเมินระดบัคณะ- 

18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ 
      สังคมในประเดน็ที่ 2 

-ไม่ประเมินระดบัคณะ- 

  
ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 902 985 985 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 947 1,048 1,048 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 605 658 658 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 117 135 135 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 26 15 15 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 6 3 3 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 154 109 109 
8 จ านวนบัณฑิตผูไ้ม่ประสงค์ท างาน N/A 65 65 
9 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ 

(ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
759 767 767 

10 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 79.71 85.79 85.79 
11 คะแนนทีไ่ด ้ 79.71x5/100= 

3.99
  85.79x5/100=

4.29  
85.79x5/100=

4.29  
เกณฑ์การประเมิน :ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 
1 79.71x5 =3.99 85.79x5 =4.29 79.29x5 =3.96 3.99 4.29 3.97 80.00 บรรล ุ 80.00 

100 100 100 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 79.71x5 =3.99 85.79x5 =4.29 79.29x5 =3.96 3.99 4.29 3.97 80.00 บรรล ุ 80.00 

100 100 100 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยกองแผนงาน มก. 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/work/work_index.htm 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาต ิ
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.90 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

1 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 947 1,048 1,048 
2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
120 130 130 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.94 3.94 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

N/A 592 592 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

N/A 21.96 21.96 

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 428 426 426 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
N/A N/A N/A 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 10 10 10 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
N/A N/A N/A 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

17 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2 3.87 3.94 3.87 3.94 3.90 บรรลุ 3.90 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2 3.87 3.94 3.87 3.94 3.90 บรรลุ 3.90 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 สรุปผลการประเมินคณุภาพบณัฑติระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2553 โดยกองแผนงาน http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/feeling/sum_edit1 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 28 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

คณะ กรรมการ 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 306 76.5 217 54.25 217 54.25 

2 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (proceeding) ที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

0.50 30 15 70 35 70 35 

3 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

0.75 26 19.5 30 22.5 30 22.5 

4 มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน่ 
ISI หรือ Scopus 

1.00 3 3 8 8 8 8 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

คณะ กรรมการ 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 365 114 325 119.75 325 119.75 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  428 426 426 
12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
26.64 28.11 28.11 

13 คะแนนที่ได ้ 26.64x5/25 
=5.33 

28.11x5/25 
=5.62

 28.11x5/25 
=5.62

 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 26.64x5 5.33 28.11x5 5.62 27.37x5 5.47 5.00 5.00 5.00 28 บรรล ุ 28 

25 25 25 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 26.64x5 5.33 28.11x5 5.62 27.37x5 5.47 5.00 5.00 5.00 28 บรรล ุ 28 

25 25 25 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 สรุปจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา จบปีการศึกษา  2554 
http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/end_files/end_sum_53.pdf 

3-2 ภาคผนวก ก-12 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

คณะ กรรมการ 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนกั 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนกั 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนกั 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 6 1.5 6 1.5 6 1.5 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 1 0.75 2 1.5 2 1.5 

4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

1.00 N/A N/A - - - - 

5 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

1.00 3 3 - - - - 

6 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

1.00 N/A NA 6 6 6 6 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 - - - - - - 
9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50 - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 0.75 - - - - - - 
11 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 1.00 - - -  - -  - 
12 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 11 5.75 15 9.50 15 9.50 
13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด  10 10 10 
14 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
57.5 95 95 

15 คะแนนที่ได้ 57.5x5/50 = 
5.75 

95x5/50 
= 9.50 

95x5/50 
= 9.50 

เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4 57.5x5 5.75 95.5x5 9.5 76.25x5 7.63 5.00 5.00 5.00 80 บรรล ุ 80 

50 50 50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4 57.5x5 5.75 95.5x5 9.5 76.25x5 7.63 5.00 5.00 5.00 80 บรรล ุ 80 

50 50 50 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 สรุปจ านวนนสิิตระดับบณัฑติศึกษา จบปีการศึกษา  2554 

http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/end_files/end_sum_53.pdf 
4-2 ภาคผนวก ก-13 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2554 

 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 48 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนกั 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนกั 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนกั 

1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือมกีารตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 145 36.25 169 42.25 169 42.25 

2 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.50 7 3.5 4 2 4 2 

3 มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 17 12.75 - - - - 

4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ ์

1.00 43 43 2 2 2 2 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

คณะ กรรมการ 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนกั 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนกั 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนกั 

5 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ ์

1.00 N/A N/A 1 1 2 2 

6 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

1.00 N/A N/A 105 105 109 109 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

0.125 20 2.5 - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 8 2 - - 4 1 
9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาค
อาเซียน 

0.75 - - - - 1 0.75 

11 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 1.00 - - - - - - 
12 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 240 100 281 152.25 291 159.00 
13 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  296.5 (303+8)=311 311 
14 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 33.73 48.95 51.12 
15 คะแนนที่ได้ 33.73x5/20 

=8.43 
48.95x5/20 

=12.24 
51.12x5/20 

=12.78 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 33.73x5 8.43 48.95x5 12.24 41.52x5 10.38 5.00 5.00 5.00 48 บรรล ุ 48 

20 20 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 33.73x5 8.43 51.12x5 12.78 42.43x5 10.60 5.00 5.00 5.00 48 บรรล ุ 48 

20 20 20 
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หมายเหตุ : 1. ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนสิิต 
                2. มีผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR  ในควอไทล์ที ่ 
                         1, 2,  3, 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 

                    สากล ISI  และ Scopus เพิ่มเป็นจ านวน 109 เรื่อง  และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน  
                    4  เรื่อง และงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน จ านวน 1 เรือ่ง 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 ภาคผนวก ก-4 จ านวนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
5-2 ภาคผนวก ก-6 จ านวนนักวิจัย และบุคลากรสายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
5-3 ภาคผนวก ก-14 สรุปผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาตแิละ

ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 21 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

1 งานวิจัยที่น าไปใชป้ระโยชน ์ 42 68 43 
-การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 8 4 
-การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 17 21 
-การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 24 8 
-การใช้ประโยชนท์างอ้อมของานสร้างสรรค์ - 19 10 

2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 27 - - 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 69 68 43 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 296.5 (303+8)=311 311 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน ์ 23.27 21.86 13.83 
6 คะแนนที่ได ้ 23.27x5/20 

=5.82 
21.86x5/20 

=5.47
 13.83x5/20 

=3.46
 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 
เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 23.27x5 5.82 21.86x5 5.47 22.57x5 5.64 5.00 5.00 5.00 21 บรรล ุ 21 

20 20 20 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 23.27x5 5.82 13.83x5 3.46 18.55x5 4.64 5.00 3.46 4.64 21 ไม่บรรล ุ 21 

20 20 20 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 ภาคผนวก ก-4 จ านวนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
6-2 ภาคผนวก ก-6 จ านวนนักวิจัย และบุคลากรสายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
6-3 ภาคผนวก ก-15 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์  ปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 11.00 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ใน
วารสารระดบัชาต ิ

0.25 36 9 37 9.25 37 9.25 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ใน
วารสารระดบันานาชาต ิ

0.50 0 0 36 18 36 18 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุิที่สถานศกึษาก าหนด 

0.75 12 9 4 3 4 3 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือ
ที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 32 32 5 5 5 5 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคณุภาพ 80 50 82 35.25 82 35.25 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  (นับรวม

ที่ลาศึกษาต่อ) 
296.5 311 311 

7 คะแนนที่ได ้ 16.86x5/10 
= 8.43 

11.33x5/10 
=5.67 

11.33x5/10 
=5.67 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

7 16.86x5 8.43 11.33x5 5.67 14.10x5 7.05 5.00 5.00 5.00 11.00 บรรล ุ 11.00 
10 10 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

7 16.86x5 8.43 11.33x5 5.67 14.10x5 7.05 5.00 5.00 5.00 11.00 บรรล ุ 11.00 
10 10 10 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 

7-1 ภาคผนวก ก-4 จ านวนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
7-2 ภาคผนวก ก-6 จ านวนนักวิจัย และบุคลากรสายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
7-3 ภาคผนวก ก-16 ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 39 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 36 40 40 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 0 22 25 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
8 3 5 

4 รวมโครงการบริการวิชาการที่น ามาบูรณาการ 44 65 70 
4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 133 140 140 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
33.08 46.43 50.00 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 33.08x5/30 
=5.51 

46.43x5/30 
=7.74 

50.00x5/30 
=8.33 
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เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
8 33.08x5 5.51 46.43x5 7.74 39.93x5 6.66 5.00 5.00 5.00 39.00 บรรลุ 39.00 

30 30 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
8 33.08x5 5.51 50.00x5 8.33 41.54x5 6.92 5.00 5.00 5.00 39.00 บรรลุ 39.00 

30 30 30 
หมายเหตุ : มีผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั   
               เพิ่มขึ้น ได้แก่ ใช้การพัฒนากรรวิจัย 25 เรื่อง และใช้พัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั 5 เรื่อง 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2554 
8-2 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก  
โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

1.1 มีการวางแผน (Plan) การจัดโครงการพฒันาวชิาการอยา่งมีระบบ คือมีการก าหนดตัวโครงการพฒันาวชิาการ   
ผู้รับบริการ  ผู้รับผิดชอบในการให้บริการวชิาการ  วัตถปุระสงค์ ระยะเวลาของการด าเนนิการ และงบประมาณ
ค่าใช้จา่ย   
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1.2 มีการจดัตั้งคณะท างานเพื่อด าเนนิการโครงการ (Do) ตามก าหนดระยะเวลาทีไ่ด้วางแผนไว้  
1.3 คณะฯ มีการตรวจสอบตดิตาม (Check) การด าเนนิงานแต่ละโครงการเพื่อให้เปน็ไปตามแผนทีไ่ด้ก าหนดไว ้เชน่ 

ติดตามให้ด าเนนิการปิดโครงการเมื่อครบระยะเวลาตามก าหนด การควบคุมให้การด าเนนิโครงการมคีุณภาพเปน็ตน้  
1.4 มีการตดิตามโครงการให้ด าเนนิงานให้เหมาะสม (Action) เชน่ โครงการด าเนนิการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  

ถ้าบรรลุเป้าหมาย ครั้งต่อไปก็จะต้องท าให้คุณภาพดียิ่งขึน้ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ก็จะน า
ข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนนิการอย่างไรต่อไป   

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้ด าเนนิโครงการพัฒนาวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

โดยมีการประเมินติดตามผลการตีพิมพ์รูปแบบผลงานวชิาการ มีการติดตามผลการด าเนนิงานโดยใช้แบบสรุปผล วศ.พว.05 
ติดตามประเมิน แก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาวิชาการเดิมที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลา จ านวน 100 โครงการ           
ให้สามารถแก้ไขปัญหาไดภ้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 สามารถท าการขยายระยะเวลาและปดิโครงการที่มีปัญหาได้ครบ           
ทั้ง 80 โครงการ (เอกสารสรุปขอ้มูลผลการติดตามโครงการพัฒนาวชิาการ  ครั้งที ่1/ 2555 เดือน กุมภาพันธ ์2555)  ส าหรับ
ปัญหาที่พบของโครงการที่ไม่สามารถปิดโครงการท าให้ต้องขยายระยะเวลาด าเนนิการสว่นใหญจ่ะเป็นเรื่องของการรวบรวม
เอกสารส าหรับปิดโครงการ เชน่ การรอรับเงินประกันผลงานคนืจากหนว่ยงานที่ว่าจ้าง  การรวบรวมเอกสารเพ่ือปิดโครงการ  
เป็นตน้  ซึ่งไม่มีค่าปรับ จึงถือได้ว่าการด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ 
จะประสบปัญหาภัตธิรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วม แต่ก็ยังมีโครงการที่ขออนุมัติด าเนินการใหม่ถึง  140 โครงการ   

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้จัดโครงการพัฒนาวชิาการเพ่ือให้บริการทางวชิาการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
โดยใหชุ้มชนหรือองค์กรมีส่วนรว่ม ซึ่งชว่ยให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตัวอย่างเช่น  

o โครงการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองชุมแสง ของ รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน์  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหน้า
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนีไ้ด้รับความร่วมมือจากผู้น าและประชาชนในเขต
เทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง และร่วมเสนอความคิดเห็นรว่มกับโครงการ เป็นระยะ ๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง กระทั่งการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลชุมแสงส าเร็จลุลว่งตามวัตถุประสงค์ 
และประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าจัดขยะ ตลอดจนให้ความรว่มมือใน
การก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 

o โครงการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของ ผศ.สุรชัย  ลิปิวัฒนาการ อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า เป็นโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับการ
ประปานครหลวง จัดอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ   เช่น สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง ปฐพี ส ารวจด้วยระบบ GIS) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ให้แก่บุคคลากรของการประปานครหลวง จ านวน 427 คน ท าให้บุคลากรของการประปานครหลวงได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน           

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการที่มีผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน หรือองค์กร ได้

เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนและองค์กร ตัวอย่างเช่น     
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o โครงการจัดท ามาตรฐานวิธีการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากน้ ามันพืชใช้แล้วส าหรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและศึกษาคุณภาพไบโอดีเซลระหว่างการเก็บรักษาระยะยาว ของ รศ.ดร.เพ็ญจิตร  ศรี
นพคุณ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้น าความรู้ไปใช้ถ่ายทอดให้ชุมชนได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องจนสามารถพฒันาสู่ เชิงพาณิชย์ได้ 

o โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ชนิดสินค้าปลาสลิด 
           หวัหน้าโครงการ : รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน์  หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 

ได้ท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ชนดิสินค้า          
ปลาสลิดเพ่ือส่งเสริมการเกษตรแก่ผู้ผลิตชุมชนในเขตอ าเภอบางปะกง จ านวน 200 ราย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ  เข้าใจใน
ขบวนการผลิตที่ได้ตามมาตรฐานในการผลิตอาหาร และมีเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตที่
เหมาะสมในการผลิต กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
และให้มีความเคารพในสิทธิการออกแบบซึ่งกันและกัน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการ
ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน นอกจากการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบเบื้องต้นแล้ว มีการต่อยอดโดยสร้าง
วิสาหกิจจ านวน  50 ราย ส่งเสริมให้มีการแปรรูปวัตถุดิบให้มีมูลค่าสูงขึ้นก่อนจ าหน่าย เพ่ือเป็น
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย  

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี 

ความเข้มแข็งได้แก่ 
o โครงการประเภทจัดฝึกอบรม เช่นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตก๊าซและใช้ก๊าซชวีภาพอย่าง

ปลอดภัย ซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านก๊าซชีวภาพในเรื่องเทคโนโลยีและการใช้
ประโยชนจ์ากก๊าซชีวภาพเปน็พลังงานทดแทนอย่างปลอดภัย ซึ่งโครงการได้เผยแพร่ความรู้และขอบเขต
การศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้ประกอบการจ านวน  5 ภาค  

o โครงการประเภทให้ผู้น าองค์กร/ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนรว่ม เช่น โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบ GIS และศึกษาฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจังหวัด
สระบุรี พ.ศ.2552 ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ เดือนกันยายน 2552 มาจนถึงเดือนสิงหาคม 2554  
เป็นโครงการที่มีการจัดประชุมสัมมนาคนในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของชุมชน 
และมีการคัดเลือกอาสาสมัครของชุมชนประจ าต าบล มีการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับจังหวัดในระบบ GIS/MIS  และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้าง
เครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเองจากการจัดการหลากหลายทางชวีภาพระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่รอบป่าที่ส ารวจ 
ตลอดจนการจัดท าแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนอย่างยัง่ยนื 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตวับ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1 ตัวอย่างเอกสารขออนุมัติเปิด-ปดิโครงการ แบบ มก.พว.01 แบบ มก.พว.03  
9-2 เอกสารสรุปข้อมูลผลการติดตามโครงการพัฒนาวชิาการ  ครั้งที่ 1/ 2555 เดือน กุมภาพันธ ์2555 
9-3 เอกสารขออนุมัติเปิดโครงการ แบบ มก.พว.01  แบบสรุปผลการโครงการ วศ.พว.05 ภาพถ่าย รายชื่อ

ผู้น า และกลุ่มสมาชิกชุมชนที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  
9-4 เอกสารขออนุมัติเปิดโครงการ แบบ มก.พว.01 แบบสรุปผลการโครงการ วศ.พว.05 และเอกสารที่

จัดท าเผยแพร่สูส่าธารณชน 
9-5 แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ แบบ วศ.พว.05 พร้อมภาพถ่าย  ข้อมูลตัวอย่างการต่อยอดองค์

ความรู้ และการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

      1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของคณะฯ 

ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สถาบันศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่
น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นการส่งเสริมที่ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจ ต่อเนื่อง มั่นคง
และยั่งยืน ดังนี้ 
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1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA)  
คณะฯ ได้มีการวางแผน (Plan) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าทุก ๆ ปี 

อย่างมีระบบคือมีการก าหนดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้รับการส่งเสริม  โครงการ ระยะเวลาของการด าเนินการ และ
งบประมาณค่าใช้จ่าย มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบในการการด าเนินการ (Do) ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้
วางแผนไว้ มีการประเมินผลการด าเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Check) มีประชุมเพ่ือน าผลการประเมินมา
พิจารณาเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานในปีถัดไป (Action)  

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  ในแผนประจ าปี ได้มีการก าหนดจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ การท าบุญตัก
บาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนิสิต การสรงน้ าพระพุทธเนื่องในวันสืบสานสงกรานต์และรดน้ าขอพรอาจารย์อาวุโส กฐินคณะฯ การท าบุญ
ตักบาตรขึ้นปีใหม่ และธรรมทัศนศึกษาไหว้พระเก้าวัด ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการจนครบทุกกิจกรรม   อีกท้ังยังมี
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่คณะฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมอีกด้วย ได้แก่ การร่วมก่อสร้างและ 
ฉลองพระเจดีย์ศรีรัตนมุนี จ.เชียงใหม่ การจัดบรรยายธรรม “ธรรมดี วิถีพุทธ ท าสิ่งมีประสิทธิผล อย่างคนมี
ประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการ84 พรรษา 84 องค์กร พัฒนาด้วยธรรมะ สัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตื่นรู้             
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการ
ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตวิถีพุทธ ณ จ.นครราชสีมา เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาส ฟังธรรม 
บ าเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ไดเ้รียนรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง เพ่ือน าหลักการ
ปฏิบัติไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
 คณะฯ มีการก าหนดจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตาม
รายละเอียด ข้อ 2 ข้างบน) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
   คณะฯ มีการก าหนดจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตาม
รายละเอียด ข้อ 2 ข้างบน) ซึ่งเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
 คณะฯ มีการก าหนดจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยกย่องจากระดับชาติ 
โดยองค์กรทางศาสนาได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
10 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
10 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 เนือ่งจากไม่พบเอกสารหลักฐานที่ไดร้ับรางวัล/การยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติด้านศลิปะ 

               และวัฒนธรรมในรอบปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได ้ 3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนการด าเนนิงานประจ าปี ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
10-2-1 ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=1432 โครงการต่าง ๆ ภาพถา่ย 
10-3-1 โครงการต่าง ๆ ภาพถ่าย 
10-4-1 โครงการต่าง ๆ ภาพถ่าย แบบประเมินผล 
10-5-1 ใบอนุโมทนาบตัร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความ

สุนทรีย ์
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การท าบุญตักบาตรปีใหม่ การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์  งานท าความสะอาด 
“Big Cleaning day” งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 สิงหาคม ของทุกปี) ซึ่งมีกิจกรรมวางแจกันเพ่ือระลึกถึง
หม่อมหลวงชูชาติ ก าภู ผู้สถาปนาก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. งานทอดกฐิน ณ วัดโคกสมบูรณ์ ต าลบลท่าดินแดง อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 

 
 

 
 
 
 
 

2. คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายในการจัดสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ าให้มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ เช่น 
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o มีการรณรงค์จัดห้องน้ าที่เป็นหอ้งน้ าตัวอย่างต้นแบบ ที่อาคารชูชาติ ชัน้ 2, 3, 4 และอาคาร 3 ชั้นลา่ง 
จ านวน 8 ห้อง หากได้รับความนิยมจะขยายพลจัดห้องน้ าให้ทั่วทั้งคณะฯ 

 
o มีการเปลี่ยนเก้าอื้ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการใหม่ 390 ตัว เพื่อให้นิสิตมีความสะดวกสบาย พร้อม

ทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย LCD ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจ านวน 32 ชดุ ท าให้
ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศทีด่ีในการเรียนการสอนส่งผลให้นสิิตมีความ
ตั้งใจเรียนมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

o การท าความสะอาด คณะฯ ได้จา้งบริษัทรักษาความสะอาดที่มคีุณภาพในการท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งท าความสะอาดในห้องเรียน และพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนขอความร่วมมือจากนิสิตและ
บุคลากรของคณะฯ ให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบคณะฯ  

o การประหยัดพลังงานตามสถานที่ท างาน ห้องเรียน และห้องปฏบิัติการต่างๆ ภายในคณะฯ โดยการติด
สติ๊กเกอร์รณรงค์ช่วยกันปิดสวทิช์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ไฟฟ้า เพือ่ลดการใช้พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 

o การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน โดยสง่เสริมให้ร่วมจัดท ากิจกรรม 5 ส. อย่าง
ต่อเนื่องและประสานงานกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะฯ ในการดูแลตกแต่งสถานที่และ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดีและมีความปลอดภัย 
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o คณะฯ ไดป้รับปรุงซ่อมแซมโตะ๊ทานอาหารในโรงอาหาร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานด้วยการทาสี ปรับปรุง
ผิวหน้าโต๊ะให้เรียบร้อยสวยงาม 

 
 
 
 
 

3. คณะฯ มีนโยบายแบ่งพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นสัดส่วน และปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวน 2 คน ท าหน้าที่บ ารุงรักษาและตกแต่งสวน
บริเวณอาคารเรียน (อาคาร 3) สวนหย่อมที่บริเวณสวนดงตาล และสวนหย่อมบริเวณชั้นล่างอาคารชูชาติ ก าภู 
(อาคาร 14) ตลอดจนขอความร่วมมือให้นิสิต บุคลากรของคณะฯ ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ในการท าความ
สะอาดพ้ืนที่สวนหย่อมคณะฯ มอบหมายให้แม่บ้านทุกคน (18 คน) ระดมท าความสะอาด เช่น กวาดใบไม้ เศษ
กระดาษ ก าจัดขยะ บริเรณโดยรอบคณะฯ ทั้งหมดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 15.00-
16.00 น. และมอบแม่บ้าน 5 คน ดูแลท าความสะอาด เก็บขยะ ท าความสะอาดม้าหินอ่อนภายในสวนหย่อม   
 
 
 
 
 
 
 แต่เนื่องจากคณะฯ ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ท าให้สวนหย่อมต่างๆ ได้รับความเสียหาย จึงได้
ด าเนินการปรับสภาพและซ่อมแซมสวนหย่อมโดยการปลูกหญ้าใหม่ พร้อมท าสวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยละ
สวยงามยิ่มข้ึน ตลอดจนหาม้าหินอ่อนที่มีสีสดใสจ านวน 30 ชุด ไว้ส าหรับเป็นที่นั่งของนิสิตระหว่างพักจากการเรียน
และปรับปรุงทางเท้าข้างสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนเพ่ือให้บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้คณะฯ ยังติดป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตไม่น าภาชนะออกนอกโรงอาหารเพื่อสุขอนามัย 
ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้เกิดความเป็นระเบียบและ
สวยงามยิ่งข้ึน 

        
4. คณะฯ ได้จัดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่หน้าอาคารชูชาติ ก าภู (อาคาร 14 ) ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัด

กิจกรรมและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การท าบุญตักบาตรปีใหม่ การจัดกิจกรรมตลาดนัด
แรงงานส าหรับบริษัทที่มาเปิดบูธรับสมัครงานจากนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในเทศกาล
สงกรานต์ งานต้อนรับนิสิตใหม่ “งานวันรักแรกพบ” เทศกาลหนังสือเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน งานท าความสะอาด 
“Big Cleaning day” มีการจัดสถานที่ส าหรับงานถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่จบการศึกษาในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
(ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี) งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาตร์ (1 สิงหาคม ของทุกปี) เป็นต้น 
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5. มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ และรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจบนเว็บไซต์ของกองแผนงาน ทั้งนี้ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินฯ ในการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประเมินโดยนิสิต ดังนี้ 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทุกระดับ 

ค่าเฉลี่ย จ านวนนิสิต ค่าเฉลี่ย จ านวนนิสิต ค่าเฉลี่ย จ านวนนิสิต 

1 การปรับแต่งสถานที่และรักษาภูมิทัศน์ภายในคณะให้
สวยงามและเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.05 5,199 3.88 709 4.03 5,908 

2 ความสะอาดของสถานที่และพืน้ที่โดยรอบอาคาร 4.06 5,197 3.92 710 4.05 5,907 
3 ความสะอาดของห้องน้ าในอาคารภายในคณะ 3.92 5,177 3.83 708 3.91 5,885 
4 ความเพียงพอของพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.03 5,148 3.89 679 4.02 5,827 

5 ความพร้อมเพรียงของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
ในคณะ 

4.13 5,103 3.90 702 4.11 5,805 

6 ค่าเฉลี่ยการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.04 5213 3.88 711 4.02 5924 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
11-1-1-11-4-1 รูปภาพประกอบค าอธิบายผลการด าเนินการในแต่ละข้อ 

11-5-1 ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก. และคณะฯ 
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/select_faculty.php?index=2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได ้ 3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 
 -ประเมินระดับมหาวิทยาลัย- 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.90 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจาก
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

3.60 ประเมินโดยบุคลากร 4.14 
ประเมินโดยนิสิต 3.78 
รวม 7.92/2= 3.96 

เกณฑ์การประเมิน : ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
13 3.60 3.96 3.60 3.96 3.90 บรรลุ 3.90 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
13 3.60 3.96 3.60 3.96 3.90 บรรลุ 3.90 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี มก. รอบที่ 2 ของการ
บริหารงานตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2553 – 18 ก.ย. 2555 

13-1-2 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร ประจ าปี 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 5.20 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 

0 9 0 12 - 12 - 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 1 1 1 1 1 1 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 

2 31.5 63 31 62 31 62 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 19 57 19.5 58.5 19.5 58.5 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 27 135 23.5 117.5 23.5 117.5 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 1 8 - - - - 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 

5 72 360 82 410 82 410 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 70.5 423 69 414 69 414 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 58.5 468 63 504 63 504 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒปิริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 2 20 2 20 2 20 

13 ผลรวม 291.5 1,535 303 1,587 303 1,587 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 5.27 5.24 5.24 
15 คะแนนที่ได ้ 5.27x5/6=4.39

 
5.24x5/6=4.36

 
5.24x5/6=4.36

 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 5.27x5

 
4.39 5.24x5 4.36 5.25x5 4.37 4.39 4.36 4.37 5.20 บรรล ุ 5.20 

6 6 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 5.27x5

 
4.39 5.24x5 4.36 5.25x5 4.37 4.39 4.36 4.37 5.20 บรรล ุ 5.20 

6 6 6 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 ภาคผนวก ก-4 จ านวนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2554 
 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.90 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
คณะ กรรมการ 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 4.65 4.95 4.56 
เกณฑ์การประเมิน :ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
15 4.65 4.95 4.65 4.95 4.90 บรรลุ 4.90 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
15 4.65 4.56 4.65 4.56 4.90 ไม่บรรล ุ 4.90 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554  
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กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  .... ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
ผลการด าเนินงาน 

-ไม่ประเมินระดับคณะ- 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
16.1        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
16.1        

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-1-1 -ไมป่ระเมินระดับคณะ- 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน ... 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต N/A -ไม่ประเมินระดับ
คณะ-  2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 120 

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 947 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.86 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 

-ไม่ประเมินระดับคณะ- 
 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
16.2 947 3.86   3.86     

120  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
16.2          

  
หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 -ไม่ประเมินระดับคณะ- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  .... ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
-ไม่ประเมินระดับคณะ- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
17        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
17        

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

17-1-1 ไม่ประเมินระดับคณะ 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน ประเด็นด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  .... ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
-ไม่ประเมินระดับคณะ- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
18.1        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
18.1        

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.1-1-1 ไม่ประเมินระดับคณะ 
 
 
 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน   
                  ประเด็นทางการเกษตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  .... ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
-ไม่ประเมินระดับคณะ- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
18.2        

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
18.2        

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2-1-1 ไม่ประเมินระดับคณะ 
  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4-5 ข้อ 
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2.4 ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจ าปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา  
 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1   จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด  N/A N/A  
2   จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิัติงานประจ าปงีบประมาณทีบ่รรลุเปา้หมาย  N/A N/A  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  52  52 
4 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   0 
5 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19   19 
6 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   0 
7 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10   10 
8 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0   0 
9 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มทีั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสาร

หลักสูตรฉบับเดียวกัน 
12   12 

10 8 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก 

23   23 

11 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0   0 
12 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10   10 
13 587 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียน 10  10 
14 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทัง้หมด 0 0 
15 26 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง 0 0 
16 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
17 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 0 0 
18 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
19 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
20 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
21 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
22 33 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง   

และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
0 0 

23 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
24 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 0 0 
25 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
26 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0  0 
27 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0  0 
28 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0  0 
29 40 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF  52  52 
30 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
31 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
32 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
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ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
33 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
34 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
35 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 
36 47 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
52 52 

37 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
38 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
39 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
40 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
41 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
42 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 
43 11 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 52 52 
44 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
45 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
46 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
47 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
48 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
49 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 
50 18 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตร

จากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 
52 52 

51 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
52 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
53 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
54 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
55 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
56 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 
57 61 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
52  

58 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0  
59 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19  
60 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0  
61 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23  
62 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0  
63 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10  
64 54 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ทีม่ีผลการ

ประเมินตามตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี) 

 52  52 

65 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
66 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
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ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
67 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
68 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
69 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
70 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 
71 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการ

ประเมินตามตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทกุตัวบ่งชี ้
 52  52 

72 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
73 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
74 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
75 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
76 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
77 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 
78 68 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
52  52  

79 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
80 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 19 19 
81 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
82 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 23 23 
83 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
84 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  10 10 
85 75 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  8,800   
86 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับอนปุริญญา 0   
87 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 5,694   
88 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0   
89 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,788   
90 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 1,079   
91 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 709   
92 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0   
93 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  239   
94 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
303  303  

95 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง  282  282 
96 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   21  21 
97 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  
 303  303 

98 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 13  13 

99 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 74  74 
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บทที่ 2 หน้า  121 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
100 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
 216  216 

101 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกปีการศึกษาที่
ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ)  

 N/A  N/A 

102 107 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหนง่อาจารย์  125  125 
103 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
12  12  

104 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิ
ปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 

31  31  

105 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

82  82  

106 111 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหนง่ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ 

 89.5  89.5 

107 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

1 1 

108 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

19.5 19.5 

109 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

69 69 

110 115 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์  86.5  86.5 
111 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
0  0  

112 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

23.5  23.5  

113 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

63  63  

114 119 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์  2  2 
115 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
0  0  

116 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

0  0  

117 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒปิริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2  2  

118 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการของปีที่
ผ่านมา 

86.5  86.5  

119 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  6,152.66  6,152.66 
120 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0  0  
121 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 4,437.11  4,437.11  
122 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  0  0 
123 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1,715.55  1,715.55  
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บทที่ 2 หน้า  122 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
124 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0  0 
125 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0  0 
126 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 1268  1268  
127 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่

มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบนั 
21,235 21,235 

128 132 (สกอ.) ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการห้องสมดุและแหล่งเรยีนรู้
อืน่ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และมีการฝกึอบรมการใชง้านแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.15  4.15  

129 133 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจัดการ
เรยีนการสอนและการพัฒนานกัศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์
การศึกษา และจดุเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.05  4.05  

130 134 (สกอ.) ผลการประเมนิคุณภาพในการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเปน็อืน่ๆ อาท ิงานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การ
บริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดา้นอาหาร
และสนามกฬีา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.03  4.03  

131 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา  ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณป์้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตา่ง  ๆโดยเปน็ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.11  4.11  

132 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

 4.06  4.06 

133 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0  0  
134 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 4.06  4.06  
135 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0  0  
136 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0  0  
137 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0  0  
138 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0  0  
139 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ

ข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 
1,048  1,048  

140 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑติระดบัปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า  985  985  
141 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดง้านท าหลงัส าเร็จ

การศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่ประกอบอาชีพอิสระ) 
658  658  

142 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 109  109  
143 88 (สมศ.) จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรีที่มงีานท าก่อนเขา้ศึกษา 15  15  
144 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีม่ีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
65  65  

145 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา 135  135  
146 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 2  2  
147 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1  1  
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บทที่ 2 หน้า  123 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
148 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
18,724.4  18,724.4  

149 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 

1,048  1,048  

150 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 

426  426  

151 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 

10  10  

152 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

658  658  

153 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94  3.94  

154 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94 3.94 

155 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 0 

156 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

157 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

158 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 0 

159 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

160 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

0 0 

161 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ ตาม
กรอบ TQF 

 3.94  3.94 

162 692 (REPORT) จ านวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 658 658 
163 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบณัฑิตระดับ

ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
3.94  3.94  

164 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

 325  325 

165 672 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

217 217 

166 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (proceedings) 

70  70  
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บทที่ 2 หน้า  124 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
167 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาติ 

30  30  

168 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิ

8  8  

169 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่
เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

0 0 

170 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0  0  

171 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0  0  

172 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0  0  

173 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0  0  

174 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ 

0  0  

175 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมนิ) 

426  426  

176 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์
เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

15  15  

177 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นบัในค่าน้ าหนักนี้ จะต้อง
ไม่นับซ้ ากับคา่น าหนักอ่ืนๆ) 

6  6  

178 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความทีน่ับในคา่น้ าหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

1  1  

179 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นบั
ในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นับในคา่น้ าหนักอ่ืนๆ) 

2  2  

180 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR   (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอืน่ )ๆ 

6  6  

181 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 

182 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 

183 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

 0  0 
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ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
184 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 0  0 

185 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

 0  0 

186 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0  0 

187 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษา
ที่เป็นวงรอบประเมิน) 

10  10  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชช้ีวติแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.39  4.39  

189 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.99  3.99  

190 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชพีแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20  4.20  

191   จ านวนกิจกรรมนิสิตที่มีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยก
ตามประเภทกิจกรรม 

N/A  N/A   

     - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์     
     - จ านวนนสิิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติ

ที่พึงประสงค ์
    

     - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     
     - จ านวนนสิิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     
     - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม     
     - จ านวนนสิิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม     
     - จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม     
     - จ านวนนสิิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
192 146 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รบัการพฒันา

ศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
279 279 

193 147 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รบัความรูด้้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

282 282 

194 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 

14 14 

195 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบนั 

16,474,333 16,474,333 

196 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,474,333 16,474,333 
197 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
198 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
199 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   
200 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 522,212,788 522,212,788 
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บทที่ 2 หน้า  126 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
201 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
202 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
203 156 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศกึษาต่อ) 282 282 
204 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 282 282 
205 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
206 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
207 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศกึษาต่อ) 8 8 
208 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 
209 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
210 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
211 612 (สกอ.) จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศึกษาต่อ 21 21 
212 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  21 21 
213 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
214 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
215 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ 0 0 
216 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 
217 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 
218 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
219 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นบัในค่าน้ าหนักนี้ จะต้อง
ไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

169 169 

220 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  169 169 
221 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
222 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
223 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มี

ชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

224 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 
225 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
226 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
227 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นบั
ในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นับในคา่น้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

228 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
229 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
230 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
231 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอ้มูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอืน่ )ๆ 

105 109 
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บทที่ 2 หน้า  127 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
232 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 109 
233 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
234 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
235 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 0 

236 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
237 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
238 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
239 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 4 

240 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 
241 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
242 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
243 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
0 0 

244 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
245 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
246 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
247 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 1 

248 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 
249 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
250 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
251 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบั

นานาชาต ิ(ผลงานของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 0 

252 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
253 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
254 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
255 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 68 43 
256 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 0 
257 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 82 82 
258 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ 37 37 
259 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ 36 36 
260 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  
4 4 

261 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

5 5 
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บทที่ 2 หน้า  128 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบนัอนุมัต ิ 140   140 
263 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ

พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 
40  40  

264 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

22   25 

265 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

3   5 

องค์ประกอบที่ 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกบั

ประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
4.02   4.02 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
267 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนนิงานของสภาสถาบัน  

(คะแนนเต็ม ๕)  
4.87  4.56  

268 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

 3.96 3.96  

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด  282.5 282.5  
270 

  
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 106  106 

  
  

 -  จ านวนอาจารยป์ระจ าที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

 36  36 

  
  

 -  จ านวนอาจารยป์ระจ าที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการนอกประเทศ 

 70  70 

271 
  

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 26  26 

  
  

 - จ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุที่ได้รบัการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศ  

 1  1 

  
  

 -จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะ
วิชาชีพต่างประเทศ 

 25  25 

272 
  

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัรางวลัผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพระดบัชาต ิ

 6  6 

     - ด้านการวิจัย  6  6 
     - ด้านศิลปวัฒนธรรม  0  0 
     - ด้านอื่นๆ 0 0 

273 
  

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัรางวลัผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพระดบันานาชาติ 

 0  0 

     - ด้านการวิจัย  0  0 
     - ด้านศิลปวัฒนธรรม  0  0 
     - ด้านอื่นๆ  0  0 
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บทที่ 2 หน้า  129 

ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 547,817,489  547,817,489  
285   รายรับจากการบริการวชิาการและวิชาชีพ  32,490,759.44  32,490,759.44 
286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน  133,615,249.46  133,615,249.46 

     - ปีงบประมาณ  N/A N/A  
     - ปีการศึกษา  N/A  N/A 
287   ค่าใช้จ่ายดา้นครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดนิ (ปีงบประมาณ)  N/A  N/A 
288   ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  N/A  N/A 
289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 1,101,292.45 1,101,292.45 
290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

(ปีงบประมาณ) 
1,416,189.9 1,416,189.9 

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ)  N/A  N/A 
292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)  N/A  N/A 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
274 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบนัที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเต็ม ๕) 
0  0  

275 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0  0  
276 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
0  0  

277 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0  0  
278 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
0  0  

279 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0  0  
280 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
0  0  

281 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0  0  
282 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 0  0  
283 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 0  0  
284 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม

จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 
0  0  

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร. 
293 222 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตา่งประเทศทั้งหมด  N/A  N/A 
294 223 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี 0  0  
295 224 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร 0  0  
296 225 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 0  0  
297 226 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุน่ 0  0  
298 227 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ 0  0  
299 229 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า 0  0  
300 230 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลปิิโน 0  0  
301 231 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู 0  0  
302 232 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ 0  0  
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ล าดับที ่CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง กรรมการยืนยัน 
303 233 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว 0  0  
304 234 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม 0  0  
305 235 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 0  0  
306 236 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย 0  0  
307 237 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ 0  0  
308 238 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดท้ังหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
    

309 239 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลี
ท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

310 240 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรท่ี
ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

311 241 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

312 242 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

313 243 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

314 245 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ี
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

315 246 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโน
ท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

316 247 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์
ท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

317 248 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

318 249 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

319 250 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

320 251 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

321 252 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

0  0  

322 253 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น  ๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

0  0  

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 
323 608 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
 N/A  N/A  

324 609 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้
มีคุณธรรม จริยธรรมและความเปน็ไทย 

  N/A  N/A  

325 610 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

  N/A  N/A  
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
  

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน 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 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาตร์  พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.1 
 
ตารางท่ี 3.1.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย 
น าเขา้ 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

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

องค์ประกอบท่ี 2  
การผลิตบณัฑิต  

4.96 4.75 4.75 4.75 5.00 4.52 4.60 4.86 4.86 4.52 4.73 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย 
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

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

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

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

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

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

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.96 3.96 5.00 5.00 3.96 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 5.00 5.00 4.95 4.98 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.75 4.77 4.95 4.95 4.75 4.88     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า  คณะฯ ผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้                            
มีค่าคะแนนรวม = 4.73 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนรวม                 
= 5.00 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะ ฯ มีผลการประเมินดีมาก 
ทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนรวม = 5.00 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนรวม = 5.00 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 3 หน้า  3 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.2 
ตารางท่ี  3.1.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.56 4.65 5.00 5.00 4.56 4.65 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  
ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

4.97 4.94 4.94 4.94 - 4.75 4.75 4.95 4.94 4.75 4.90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.96 3.96 5.00 5.00 3.96 4.87 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข  
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.97 4.90 4.89 4.90 - 4.89 4.89 4.92 4.91 4.89 4.91 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู ้ 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.75 4.77 4.95 4.95 4.75 4.88 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 4.65 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ 

ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 13 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งมีค่าคะแนน 3.96 อยู่
ในระด้บดี มีค่าคะแนน = 4.90 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะฯ มีผลการ
ประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88           
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่  3.1.3 
ตารางที่  3.1.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.70 4.75 5.00 5.00 4.70 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.73 4.73 4.90 4.90 4.73 4.85 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.93 5.00 5.00 5.00 - 4.84 4.84 4.97 4.97 4.84 4.90 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.75 4.77 4.95 4.95 4.75 4.88     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 4.87 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 4.85 
3. ด้านการเงิน พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่า

คะแนน = 4.90 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.4 
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ตารางท่ี  3.1.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) 
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.96 4.90 4.90 4.90 - 4.42 4.42 4.91 4.91 4.42 4.82 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 4.93 4.67 4.67 4.67 - 4.36 4.36 4.77 4.77 4.36 4.71 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 - 4.46 4.46 5.00 5.00 4.46 4.86 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.84 4.85 5.00 5.00 4.84 4.92 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.56 4.65 5.00 5.00 4.56 4.80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

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

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.97 4.95 4.94 4.95 5.00 4.75 4.77 4.95 4.95 4.75 4.88     

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะฯ  ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มีค่าคะแนน = 4.88 ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่ามีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 
- ด้านวิชาการ พบว่ามีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 14 (สมศ.) การพัฒนา

คณาจารย์ เนื่องจากมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาตราจารย์ม มีค่าคะแนน 4.36  มีค่า
คะแนน = 4.71 

- ด้านการเงิน พบว่ามีผลการะประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้น 1 ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินดี 

คือ ตัวบ่งชี้ที่ 13 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร มีค่าคะแนนประเมิน 3.96  มีค่าคะแนน = 4.86 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีค่าคะแนน = 4.92 ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่ามีผลกาประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้  มีค่าคะแนน = 4.80 
- ด้านการวิจัย พบว่ามีผลกาประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่ามีผลการประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีผลกาประเมินดีมากทุกตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนน = 5.00 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 3 หน้า  6 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่บุคลากรมีส่วนร่วมทุกระดับ 
2. คณะฯ ผู้บริหารระดับสูงเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติยังขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดีพอ 
2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับภาควิชา และหน่วยงานในสังกัดคณะฯ ยังขาดประสิทธิภาพ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรบูรณาการการบริหารงานระหว่างคณะฯ ภาควิชา และหน่วยงานในสังกัดให้มประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
2. คณะฯ ควรพัฒนาระบบและกลไกในการถ่ายทอดแผนไปสู่ทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องคป์ระกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก 
2. คณะฯ มีหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลาย  มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
3. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก  อีกท้ังยังสามารถหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและ             

ภายนอกได้เป็นจ านวนมาก จึงน าไปสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่หลากหลาย และมีความพร้อมเรื่อง
งบประมาณในการท าวิจัยของนิสิต 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท เฉพาะ แผน ก. และปริญญาเอก ซึ่งยังมีจ านวน

น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 
2. พิจรณาหาสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวิจัยของบางภาควิชาไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 

ท าให้การผลิตผลงานวิจัยส าหรับประกอบการท าวิทยานิพนธ์ และการจบของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มีความล่าช้า 

3. ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เพ่ิมข้ึน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรเพ่ิมแรงจูงใจให้มีนิสิตมาเรียนปริญญาโท แผน ก. และปริญญาเอก ให้มากขึ้น โดยการให้
ทุนการศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโท  (ในระดับปริญญาเอกมีการให้ทุนการศึกษาอยู่แล้ว) 

2. คณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในการท าวิจัยให้ภาควิชาต่างๆ พร้อม
จัดสร้าง อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการวิจัย  เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเรียนการสอน วิจัย และกิจกรรม
นิสิตเพ่ิมข้ึน  และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ วัสดุ และครุภัณฑ์วิจัยระหว่าง
ภาควิชาให้มากขึ้น   
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3. คณะฯ ควรมีการจัดหลักสูตรหรือการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการเขียนวิทยานิพนธ์แก่
นิสิตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตผ่านการสอบภาษาอังกฤษและเขียนวิทยานิพนธ์ตลอดจน
งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิตในหลากหลายด้านตลอดทั้งปี ทั้งทักษะทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 

2. คณะฯ มีการประสานงานท างานร่วมกันระหว่างนิสิตและคณะฯเป็นอย่างดี    
3. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะฯ ในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิต 
2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้นิสิตตลอดจนบุคลากรคณะได้รับทราบโดยทั่วกัน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรปรับสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมของนิสิต 
2. คณะฯ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตตลอดจนบุคลากรคณะฯ ได้รับทราบ                    

โดยทั่วกัน 
3. คณะฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ในมีส่วนร่วมของกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิตให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก             
ส่งผลให้สามารถได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะเป็นจ านวนมาก 

2. คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง 
3. ผู้บริหารของคณะฯ ให้ความส าคัญและสนับสนุนการวิจัยในคณะฯ อย่างเต็มที่ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ยังมีจ านวนน้อย 
2. โครงการวิจัยประเภทสหวิทยาการที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาท างานร่วมกัน 

ยังมีจ านวนน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรเสริมทักษะการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์/นักวจิัย  ชว่ยตรวจแก้ต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษด้วยผูเ้ชี่ยวชาญ 

2. คณะฯ ควรสร้างแรงผลักดันให้เกิดการร่วมมือการท าวิจัยระหวา่งภาควชิาให้มากขึ้น เช่น สร้างบรรยากาศ
การพบปะพูดคุยระหว่างกลุ่มอาจารยจ์ากภาควิชาต่างๆ ที่มีความสนใจในการท าวิจัยในเรื่องเดยีวกัน                 
ให้บ่อยขึ้น โดยการจดัเป็นการเสวนากลุ่มย่อยในรปูแบบ Research Forum  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. คณะฯ มีทุนส ารองให้ยืมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม 
3. คณะฯ มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมจ านวนมาก 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเพ่ิมจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการที่มีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย   
2. การเพ่ิมการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของนิสิต เช่น การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงาน

บริการวิชาการกับอาจารย์ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรหามาตรการในการเพ่ิมจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการท่ีมีการบูรณาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย   

2. คณะฯ ควรเพิ่มการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของนิสิต เช่น การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานบริการวิชาการกับอาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้นิสิตและบุคลากรคณะอยู่เป็นประจ า 
2. คณะฯ มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ มีความศรัทธาและร่วมแรงร่วมใจในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ความร่วมมือจากนิสิตส าหรับกิจกรรมในด้านนียังมีน้อย ควรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้นิสิต
เห็นความส าคัญของกิจกรรมในด้านดังกล่าว 

2. เพ่ิมการสนับสนุนให้มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒธรรมในการเรียนการสอนให้มากข้ึนและให้                   
คงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

3. สนับสนุนให้มีการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและผลงานที่เป็นที่ยอใมรับใน
ระดบัชาติ/นานาชาติ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือจากนิสิตส าหรับกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และควรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกระตุ้นให้นิสิตเห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว 
2. คณะฯ ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้เพ่ิมการสนับสนุนให้มีการสอดแทรกศิลปะ

และวัฒธรรมในการเรียนการสอนให้มากข้ึนและให้คงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
3. คณะฯ ควรสนับสนุนให้มีการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและผลงานที่เป็นที่

ยอใมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีเพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2. คณะฯ สามารถหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือเสริมกับงบประมาณแผ่นดินเพื่อรองรับต่อการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลงของความต้องการจากสังคม 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปริมาณผลงานทั้งเชิงวิชาการและเชิงประจักษ์ต่อสาธรณะให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ 
2. การเชื่อมโยง/บูรณาการภารกิจ 4 ด้าน (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อลดภาระการแยกส่วนด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรเพิ่มการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
2. คณะฯ ควรน าผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาสนับสนุน

งานการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีงบประมาณสะสมของคณะผู้บริหารจากหลายรุ่นที่มีปริมาณเพียงพอและมั่นคง 
2. มีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบอนุรักษ์นิยม (รายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับ) 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ต้องปรับระบบการเงินให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัย (ก าลังมุ่งสู่ระบบ ERP) 
2. ควรมีการปรับแผนการใช้งบประมาณด้านการลงทุนที่เก่ียวข้องกับด้านงานวิจัยให้มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการเงิน/งบประมาณในการด าเนินงานภายใต้ระบบ 

ERP ของมหาวิทยาลัย 
2. คณะฯ ควรเพิ่มสัดส่วนของงบลงทุนที่เก่ียวข้องกับด้านงานวิจัย ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า 30% ของ

งบด าเนินการ/ปี (ไม่รวมงบการก่อสร้างอาคาร) 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่มั่นคง 
2. มีการจัดตั้งผู้บริหารและหน่วยงานรองรับระบบประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรและอาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ 
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพยังมีประสิทธิภาพน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรจัดอบรมด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเพ่ิมทักษะด้านการประกัน

คุณภาพเป็นประจ าทุกปี 
2. คณะฯ ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการยกระดับระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่คณะ และสถาบันอ่ืนๆ 
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3.3 รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา/วิทยาลัยการ
ชลประทาน ส านัก และสถาบัน หน่วยงานในสังกัดคณะฯ ดังนี้ 
 

3.3.1  หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน 
ภาควิชา 10 ภาควิชา 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

1 ส านักงานเลขานุการ และ 3 สถาบันในความดูแล 
 ส านักงานเลขานุการ    สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ได้ย้ายไปอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของภาควิชา 
              วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วิทยาลัยการชลประทาน 
 

3.3.2  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลยัการ 
         ชลประทาน ส านัก และสถาบัน หน่วยงานสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
         เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)  
         ระหว่างวันที ่28-29 พฤษภาคม  2555  

1. วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มายังคณะฯ 
2. วันจันทร์ที่ 28 และ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปี 

ที่ผ่านมาและรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจากคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงานละ 3 ชั่วโมง  
วัน/เวลา หน่วยงาน 

 
วันจันทร์ที่  

28 พฤษภาคม 2555 

09.00 - 12.00 น. 

1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
4. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
5. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

13.00 – 16.00 น. 

6. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
7. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
8. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
9. ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ
10. ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
11. วิทยาลัยการชลประทาน 
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วัน/เวลา หน่วยงาน 

วันอังคารที่  
29 พฤษภาคม 2555 

09.00 – 12.00 น. 

1. ส านักงานเลขานุการ 
2. สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
3. สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
4. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ : เนื่องจากปีการศึกษา 2554 สถาบัน RDiPT มีการบริหารงานภายใตภ้าควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  จึงไม่ประเมินผลการ 
              ด าเนินงานของสถาบัน RDiPT 
 
3.3.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินฯ หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
        และรับการตรวจเยีย่มหน่วยงานจากคณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงานละ 3 ชั่วโมง  

วันที่ เวลา หน่วยงาน คณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 
28 พฤษภาคม 

2555 

เวลา  
09.00-12.00 น. 

ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี 

1. รศ.ศิริพร  อ่องรุ่งเรือง (คต.) กรรมการ 
2. อ.ดร.จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน (อก.) กรรมการ 
3. นางนงคราญ  คงคาศรี (สล.) เลขานุการ 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1. รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล (ยธ.) กรรมการ 
2. ผศ.ดร.นฤมล  วงศ์ธนาสนุทร (สวล.) กรรมการ 
3. น.ส.พัทธนันท์   แนขุนทด (สล.) เลขานุการ 

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1. อ.ดร.พงศ์ธร  พรหมบุตร (คก.) กรรมการ 
2. น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม (สล.) กรรมการ 
3. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง (สล.) เลขานุการ 

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 

1. รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา (อก.) กรรมการ 
2. อ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ (วส.) กรรมการ 
3. น.ส.เพ็ญสุดา  โหมลา (สล.) เลขานุการ 

ภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1. รศ.ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต (อก.) กรรมการ 
2. นางดารณี  ยงยืน (สล.) กรรมการ 
3. น.ส.ทัตหทัย  เศรษฐพิศาล (สล.) เลขานุการ 

เวลา  
13.00-16.00 น. 

ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 

1. ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบ ารุง (คก.) กรรมการ 
2. อ.ดร.วีระเกษตร  สวนผกา (ยธ.) กรรมการ 
3. นางนงคราญ  คงคาศรี (สล.) เลขานุการ 

ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ า 

1. รศ.ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต (อก.) กรรมการ 
2. นางสุกิจจา  พงษส์ุวรรณ (สล.) กรรมการ 
3. น.ส.พัทธนันท์  แนขุนทด (สล.) เลขานุการ 

ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

1. อ.นนทวัฒน์  จนัทร์เจริญ (คณะฯ) กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ชนินทร์  ปัญจพรผล (คม.) กรรมการ 
3. น.ส.ทัตหทัย  เศรษฐพิศาล (สล.) เลขานุการ 
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วันที่ เวลา หน่วยงาน คณะกรรมการ 

วันจันทร์ที่ 
28 พฤษภาคม 

2555 

เวลา  
13.00-16.00 น. 

ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ 

1. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ์ (อก.) กรรมการ 
2. รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล (ยธ.) กรรมการ 
3. น.ส.กมลวรรณ  จันทร์เขียว (คม.) เลขานุการ 

ภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ 

1. รศ.ดร.สมชาย  น าประเสริฐชัย (คต.) กรรมการ 
2. รศ.ดร.เสรี  เศวตเศรนี  
   (ส.ป้องกันอัคคีภัย) 

กรรมการ 

3. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง (สล.) เลขานุการ 

วิทยาลัยการ
ชลประทาน 

1. อ.ดร.อมรรัตน์  เลิศวรสิริกุล (วส.) กรรมการ 
2. อ.ดร.ณัฐ  มาแจ้ง (ทน.) กรรมการ 
3. น.ส.ปภาสร  อังกาทิพย์ (สล.) เลขานุการ 

วันอังคารที่ 
29 พฤษภาคม 

2555 

เวลา 
09.00-12.00 น. 

ส านักงาน
เลขานุการ 

1. รศ.ศิริพร  อ่องรุ่งเรือง (คต.) กรรมการ 
2. อ.ดร.กรรมมันต์  ชูประเสริฐ (คก.) กรรมการ 
3. นางนงคราญ  คงคาศรี (สล.) เลขานุการ 

สถาบันวิศวกรรม
พลังงาน 

1. ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ (คต.) กรรมการ 
2. ผศ.ดร.นฤมล  วงศ์ธนาสนุทร (สวล.) กรรมการ 
3. น.ส.พัทธนันท์  แนขุนทด (สล.) เลขานุการ 

สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 

1. อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน์ (คก.) กรรมการ 
2. น.ส.จอมใจ  ต่อศรี (ส.นวัตกรรมฯ) กรรมการ 
3. น.ส.ทัตหทัย  เศรษฐพิศาล (สล.) เลขานุการ 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ์ (อก.) กรรมการ 
2. นายชาญณรงค์  ไวยพจน์ (ยธ.) กรรมการ 
3. น.ส.รัชภร  พานิชเฮง (สล.) เลขานุการ 

หมายเหตุ :  
1. กรรมการประเมินฯ ในอันดับท่ี 1 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักสูตรของ สกอ. แล้ว 
2. กรรมการประเมินฯ ในอันดับท่ี 2 เป็นคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ และคณะอนุกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ 
3. คณะกรรมการประเมินฯ ไม่สามารถประเมินในหน่วยงานท่ีตนเองสังกัดได้ 

 

3.3.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน  
        ส านัก และสถาบัน หน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกีารศึกษา 2552-2554 

ภาควิชาหน่วยงาน ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 4.84 4.43 4.45 
2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4.44 4.25 4.15 
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4.50 4.32 4.32 
4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.07 4.62 3.92 
5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4.19 3.58 4.77 
6. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4.45 3.70 4.07 
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ภาควิชาหน่วยงาน ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

7. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 4.60 3.76 4.13 
8. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4.37 4.58 4.68 
9. ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ 4.05 3.77 3.73 
10. ภาควิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ 3.13 2.96 3.53 
11. วิทยาลัยการชลประทาน 4.11 2.94 3.71 
12. ส านักงานเลขานุการ 3.00 (เต็ม 3) ไม่ตรวจประเมิน 4.71 
13. สถาบนัวิศวกรรมพลังงาน 2.47 (เต็ม 3) 4.02 4.70 
14. สถาบนัวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 2.94 (เต็ม 3) 4.40 4.63 
15. สถาบนัวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2.20 3.65 

16. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) 3.00 (เต็ม 3) 3.00 ไม่ตรวจประเมิน 

 

3.3.5 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ภาควิชา
วิศวกรรม
เคม ี

1. อาจารย์ภาควิชาฯ มีศักยภาพทางวิชาการ
ที่โดดเด่น โดยมีปริมาณผลงานตีพิมพ์ใน
ระดบันานาชาตสิูงขึ้น 

2. อาจารย์ภาควิชาฯ มีศักยภาพในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได ้

1. ไดร้ับงบประมาณสนับสนนุด้านงานวจิัย
และโครงการพัฒนาวิชาการจาก
ภายนอกน้อย 

2. จ านวนนิสติระดบัปรญิญาเอกน้อยเมือ่
เทียบกับจ านวนอาจารย ์

1. ควรเพิม่อัตราสัมฤทธิผ์ลของนิสติระดับ
บัณฑติศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ ์

2. ภาควิชาฯ มผีลงานวิจัยจ านวนมาก เช่น 
บทความวจิัยและบทความทางวิชาการ  
แต่ยังไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงไมเ่ต็มที ่

ภาควิชา
วิศวกรรม
โยธา 

1. บุคลากรของภาควิชามีศักยภาพสูง  ทั้ง
ทางด้านการวิจยั  และการมตี าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. ภาควิชามีโครงการบริการวิชาการจ านวน
มาก  ท าให้มีเงินทุนมาบรหิารจัดการงาน
ด้านตา่งๆ ของภาควิชาได ้

3. ภาควิชามีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอกที่
ไดร้ับการพมิพ์เผยแพร่อยู่ในระดับด ี

1. ภาควิชามีการน าเอาแผนกลยุทธ ์  ไปใช้  
การบริหารจดัการตามแผน  และการ
พัฒนาแผนไปใช้ในระดับน้อย 

2. ระบบ/กลไกและเอกสารหลกัฐาน
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพของ
ภาควิชาควรไดร้ับการปรับปรุง 

3. จ านวนบทความที่มกีารตีพิมพ ์            
ในวารสารทางวิชาการนานาชาติ            
มีจ านวนน้อย 

1. ภาควิชามีงานวิจัย  แต่ขาดศักยภาพในการ
ตีพิมพ ์ (มีการตีพมิพ์น้อย) 

2. มีจ านวนบทความตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติน้อย 

3. ควรมีการน าความรู้ทีไ่ดจ้ากบริการวชิาการ
ไปใช้ในการเรียนการสอน 

 

ภาควิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีช่ือเสยีงและมี
ผลงานทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนดีๆ  เลือกเข้า
ศึกษาที่ภาควิชาฯ 

2. ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัย ด้านนวตักรรม
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลกอยา่ง
ต่อเนื่อง 

1. ภาควิชาฯ มีอัตราส่วนจ านวนนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจยัต่อ
จ านวนนิสิตทั้งหมด ค่อนข้างต่ า  

2. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพมีจ านวนน้อย เนื่องจาก
ผลงานประเภทนี้นับเฉพาะบทความ
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารและต าราเรยีนหรือหนังสอื 

1. ทบทวนและก าหนดนโยบายด้านจ านวน
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่เนน้การวิจยัให้
ชัดเจน โดยอาจพจิารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนสิิต                                                                                                                                      

2. ร้อยละผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง อันเนื่องมาจาก        
มีนิสิตระดับบณัฑติศึกษาแผน ข           
จ านวนมาก จึงควรส่งเสริมหรือหาช่องทาง
ให้สามารถส่ง ผลงานตีพิมพห์รือเผยแพร่
ผลงานสูส่าธารณะเพิ่มขึน้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์
(ต่อ) 

3. ภาควิชาฯ มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัตกิาร 
ห้องวิจยั พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีทันสมัท าใหส้ามารถพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตทุกระดับได้อย่าง
เต็มที ่

4. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของภาควิชาฯ      
มีจ านวนสูงกว่าเกณฑ์มาก ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ผู้บริหารภาควิชาฯ มีภาวะผู้น าและ 
การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ของผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในภาควิชาฯ โดยอ้างอิงจาก
ผลการประเมินผู้บริหารระดับภาควิชา 

 3. ภาควิชาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ า           
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดบัดี          
จึงควรผลักดันให้อาจารย์ที่มีต าแหนง่
อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอ
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ   เขียน
หนังสือหรือต าราเรียนซึ่งสามารถน าไป
เสนอผลงาน และขอต าแหน่งทางวิชาการได ้

5. ควรพิจารณาพัฒนาต่อยอดผลงาน         
ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการเพื่อการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการต่อไป 

6. ควรตรวจสอบรอบระยะการด าเนินงาน 
ของการด าเนินการของกระบวนการ
วางแผน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลของกิจกรรม              
ที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ 2554                  
(1 ต.ค. 2553 – 31 ก.ย. 2554) 

ภาควิชา
วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสูงที่อาจเป็นก าลังส าคัญในการ
วิจัย 

2. คณาจารย์ บุคลากร และนิสติมีความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการมสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานของภาควิชา 

1. แผนการด าเนินงานประจ าปี ไม่มี
ระยะเวลาของการด าเนินงาน และ
การก าหนดตัวบ่งช้ียังไม่ชัดเจน 

2. แผนการด าเนินงานท่ีจัดท า ไม่
สอดคล้องในรายงานประจ าปี และ
ไม่เช่ือมโยงไปยังแผนพัฒนาคณุภาพ 

3. ในแต่ละองค์ประกอบยังขาดระบบ
และกลไกในการด าเนินงาน 

4. หลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบใน
แต่ละองค์ประกอบไม่ครบตามระบุ 

5. ภาควิชาไมม่ีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

6. การเก็บข้อมูลในทุกองค์ประกอบ          
ยังไม่ถูกต้องและไมค่รบถ้วน 

1. ควรมีการส่งเสริมคณาจารยร์ุ่นใหม่ให้มี
ส่วนร่วมในโครงการวิจัยและ/หรือ
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อให้เปน็ท่ี
รู้จักแก่หน่วยงานภายนอก 

2. กิจกรรม ผลงานเด่นของภาควิชา ต้องมี
การจัดท าเป็นโครงการทุกโครงการ 
เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะฯ   จึงจะ
สามารถน ามาเขยีนรายงานอ้างอิงใน
รายงาน SAR ได ้

ภาควิชา
วิศวกรรม
อุตสาหการ 

1. มีการวางแผนเรื่องการรับนสิิตทีส่อดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลยัวิจัยโดยมีคะแนน
ในตัวบ่งช้ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา            
ที่เน้นการวิจัยที่สูง 

2. ผู้บริหารมีการท างานเป็นทีมและดูแลคณะ 
ท างานอย่างใกลช้ิดท าให้สามารถติดตามงาน
ได้ง่ายและไดป้ระสิทธภิาพตามที่วางไว ้

3. เน้ือหาวิชาในหลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในงานได้จริง เช่น หลักสูตรแผน ข 

4. ภาควิชามีโครงการใหม่ๆ  ท าให้นิสิตและ
คณาจารย์ได้มีความใกล้ชิดกันมากขึน้เอื้อ
ต่อการท าวิจัยและเข้าใจปญัหานสิิต 

1. ยังมีสัดส่วนของคณาจารย์ที่ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในสัดส่วนที่สูง 

2. ยังขาดการทบทวนและปรับปรุงแผนให้
เหมาะสม เน่ืองจากแผนที่ตั้งไว้ เช่น เพิม่
นิสิต ป.โท เสนอผลงานนานาชาต ิ                       
ยังท าไมไ่ด้จริง แต่ก็คงอยู่ในแผน 

3. คณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิสูงมีการเกษียณ
ราชการ ท าให้ดัชนีบางตัวที่เกี่ยวกับ
คุณวุฒิผู้สอนต่ าลง 

4. การบริหารงานและการท างานในภาคยังไม่
ค่อยมีการกระจายกันทั่วถึงเน่ืองจากความ
ต่างวัยทางวัยวุฒขิองสมาชิกในภาค ท าให้
ผู้บริหารมีแต่รุ่นเยาว์ ด าเนินการ 

1. ควรเพิ่มการสร้างความตระหนักและ              
แนวทางการส่งเสริมการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ อาทิเช่น สนับสนุนค่าใช้จ่าย              
ในการจัดท าเอกสาร จัดบคุลากรช่วยในการ
จัดท าเอกสารในการขอต าแหน่งวิชาการ
โดยเฉพาะ  หรืออื่น  ๆ

2. ควรมีแนวทางการประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับการ
ปฏิบัติการจริง โดยประชุมปรับแผน             
อย่างน้อยในระยะเวลาครึ่งป ี
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชา
วิศวกรรม 
เครื่องกล 

1. ภาควิชาฯ มีแผนใหร้างวัลเงินอุดหนุน
ตีพิมพฯ์ แกอ่าจารย ์ และมีการจดัสรร
พื้นที่วิจัยตามจ านวนผลงานฯ 

2. ภาควิชาฯ มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ของนิสิตระดับปรญิญาโทและอาจารย์
จ านวนมาก 

3. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาเอกมีค่าสูง 

1. ภาควิชาฯ มีสดัส่วนของนิสติต่อ
อาจารย์ในระดับปรญิญาตรไีม่
เหมาะสม  เนื่องจากมีการรวม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต  แต่จ านวนอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานได้ไม่เพิ่มขึ้น 

2. สัดส่วนของนิสติระดับบณัฑิตศึกษาที่
เน้นการวิจัยต่อนิสิตทั้งหมดมีค่าต่ า 

3. อัตราสมัฤทธ์ิของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีค่าต่ า 

4. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพของภาควิชามจี านวนน้อย 

1. สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ในระดับ
ปริญญาตรีควรได้รับการปรับปรุง              
โดยการขอจัดสรรต าแหน่งอาจารย์เพิ่ม
จากคณะฯ  เพื่อรองรับจ านวนนิสิตที่
เพิ่มขึ้น 

2. ภาควิชาฯ ควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่ม
สัดส่วนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัย 

3. ภาควิชาฯ ควรก าหนดมาตรการเพิ่ม
อัตราสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากร
เผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพให้มากขึ้น 

ภาควิชา
วิศวกรรม 
ทรัยากรน้ า 

1. บุคลากรมีความรู้ความช านาญในงาน
การเรยีนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ 

2. มีห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล
ที่ได้มาตรฐานและมเีครื่องมือ
เพียบพร้อมส าหรับการทดสอบทฤษฎี 
ชลศาสตร์การไหลของน้ า 

1. การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
2554 ของภาควิชาฯ ไม่ครอบคลมุ
ทุกพันธกิจ  

2. การด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ขาดการน าผลการประเมินคณุภาพ
ของหน่วยงานในรอบปีท่ีผ่านมา ไป
วางแผนพัฒนาปรับปรุง และวัดผล
การด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

1. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
ของภาควิชาฯ ให้ครอบคลมุพันธกิจทุก
ด้านของภาควิชา การก าหนดระยะเวลา
โครงการ/กจิกรรมที่ชัดเจน การประมาณ
การงบประมาณ ก าหนดตวับ่งช้ีและค่า
เป้าหมายเพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนนิงานตามแผน 

2. ควรมีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของภาควิชา ตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการประเมิน
คุณภาพในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระบบ
และกลไกการประกันคณุภาพ 

ภาควิชา
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

1. การด าเนินงานด้านการผลติบัณฑติและ
คุณภาพบณัฑิตของภาควิชาอยู่ในระดับ
ดีมากทุกด้าน ท้ังด้านหลักสตูร 
คุณสมบัติของอาจารย์ในภาควิชา            
และการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน     
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ภาควิชามีจ านวนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพรต่่ออาจารย์สูง 

1. จ านวนผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการ
รับรองคุณภาพของภาควิชาต่อ
อาจารย์อยู่ในระดับพอใช้ 

2. สัดส่วนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามคี่านอ้ย 

1. ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดของแผนงานท่ี
ภาควิชาตั้งไว้ ให้สอดคล้องและสือ่
ความหมายในด้านคุณภาพมากขึน้  
เช่น ตัวช้ีวัดของการเพิ่มอัตราสัมฤทธ์ิ
ผลของนิสิตทุกระดับ ควรเป็น
เปอร์เซ็นต์มากกว่าจ านวนคน 

2. ให้ผลงานวิชาการปรับเป็นงานวิจยั
ควบคู่กัน เพื่อใหส้ามารถน ามาเปน็
ผลงานท่ีใช้เพิ่มดัชนีผลงานท่ีน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

3. ควรจดบันทึกการประชุมทุกครั้งและ
เก็บเป็นหลักฐาน เพื่อสามารถน ามาใช้
อ้างอิงได้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชา
วิศวกรรม
วัสด ุ

1. ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจ าเป็นสดัส่วน
ที่สูง และมีหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
ที่เน้นการวิจัย ท้ังระดับปรญิญาโทและ
ปริญญาเอก  

2. ภาควิชาฯ มีศักยภาพในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์มา
เผยแพรสู่ง 

 

1. อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่า รศ.  

2. ภาควิชาฯ มีนิสติระดับบณัฑิตศึกษา
จ านวนน้อย ท าให้มีผลงานตีพิมพ์
จากนิสิตระดับบณัฑติศึกษาน้อย 

1. ภาควิชาฯ ควรเพิม่การประชุมบุคลากร
อย่างน้อยทุกเดือน 

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ของ
ภาควิชาฯ ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการ
ผลิตบัณฑติให้ชัดเจนและพัฒนา
หลักสตูรทุกระดับใหส้อดคล้องกับ               
ทิศทางการด าเนินงานของภาควิชาฯ 

4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง Excellent 
Center โดยสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. ภาควิชาฯ ควรเพิม่โครงการบริการ
วิชาการเชิงวิจัย  

6. ภาควิชาฯ ควรจดัท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายปีให้ชัดเจน 

7. ภาควิชาฯ ควรจดักิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ KM ให้แก่บุคลากร 

ภาควิชา
วิศวกรรม
การบินและ
อวกาศ 

1. ภาควิชาฯ มีสดัส่วนของอาจารย์ทีม่ี
คุณวุฒิปรญิญาเอกสูงกว่าเกณฑ์มาก 

2. ภาควิชาฯ มีสดัส่วนผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับ              
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่อยู่ในระดบั               
ดีมาก 

3. ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติเมื่อเทียบต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าสูงกว่าเกณฑ ์

4. ภาควิชาฯ มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้ัง                  
การเรยีนการสอนและการวิจัย 

1. จ านวนหลักสตูรที่เน้นการวิจัยยังมี
น้อยเมื่อเทียบกับหลักสตูรที่เปดิสอน
ทั้งหมด ซึ่งมีผลต่อจ านวนนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยทีม่ี            
น้อยด้วย 

2. อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
น้อยมาก 

3. การน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

4. การด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.02) ยังไม่ครบทุกข้อ 

1. ภาควิชาฯ ควรหามาตรการในการเพิม่
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
หรืออาจเปดิสอนระดับปริญญาเอกทีเ่น้น
การวิจยั 

2. ภาควิชาฯ ควรพิจารณาหาแนวทางในการ
เพิ่มจ านวนนิสติระดบับัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจยัให้มากขึ้น 

3. ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้
อาจารย์ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 

4. ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมการน าผลงานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์อยา่ง
เป็นรูปธรรม 

5. ภาควิชาฯ ควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะ
จากแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ น าพัฒนา
ภาควิชาฯ อย่างครบถ้วน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
วิทยาลยัการ
ชลประทาน 

1. มีแผนปฏิบตัิงานอย่างชัดเจนในแต่ละป ี
2. บุคลากรมีความรู้/ความช านาญในงาน

ที่ปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ตรงจุด 

3. อาคารสถานท่ีตลอดจนอุปกรณ์ 
เครื่องมือมีความพร้อมที่จะสนับสนุน
การเรยีนการสอนตามภารกิจไดเ้ปน็
อย่างดี 

4. การเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชานิสิต
จะไดส้ัมผัสกับประสบการณ์และ
เครื่องมือท่ีมีการใช้งานอยู่จากอาจารย์
ผู้สอน 

5. มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องตรวจสอบ 
และตดิตามผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ าไมส่ามารถขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได ้

2. ด้วยภาระงานท่ีจะต้องด าเนินการ
ควบคู่ไปกับกรมชลประทาน               
ท าให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
มีสัดส่วนท่ีน้อยมาก 

3. นิสิตเข้าไปมสี่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในสัดส่วน         
ที่น้อย เพราะสถานท่ีการเรยีนการ
สอนไมไ่ด้อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลยั 

4. การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ในระบบประกันคุณภาพยังไม่
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานจริง 

5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ยังมีอยู่นอ้ย 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหนง่         
ทางวิชาการด้วยวิธีการพิเศษ หรือ
วางแผนระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีการเลื่อนต าแหน่งที่สามารถ
เทียบเท่าต าแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ของ  สมศ. อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี             
ทีม่ีศักยภาพสร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ร่วมกับอาจารย ์

3. ควรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมวางแผน
กิจกรรมร่วมกับองค์กรกิจกรรมนสิิต
ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ส านักงาน
เลขานุการ 

1. มีการจัดประชุมในรปูแบบ coffee 
morning talk ส่งผลให้บุคลากรระดับ
หัวหน้างานมีการปรึกษางานและ
ติดตามงานกันได้ทั่วถึงในระหว่าง          
สายงาน 

2. มีการส่งเสรมิและให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรตามสายงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. การถ่ายทอดงานที่ขาดประสิทธิภาพ
จากบุคลากรระดับหัวหน้างาน ท าให้
การติดตามงานจากบุคลากรภายใน
สายการบังคับบัญชาเกิดความลา่ช้า 
และไม่บรรลเุป้าหมายที่ได้วางไว ้

2. บุคคลากรยังขาดการพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะ และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

1. ควรหากระบวนการในการสร้างความเขา้ใจ
ในการถ่ายทอดงานระหว่างหัวหนา้งานและ
ผู้บังคับบัญชาในสายงาน เช่น การพบปะ
หารือหรือการประชุมแบบไมเ่ป็นทางการ 
ทั้งโดยตรงและโดยผา่นเทคโนโลยีการ
สื่อสารอื่น  ๆ

2. ควรส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรทกุคน 
มีการเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะ และทกัษะ
ในงานประจ าที่ท าและงานอื่น  ๆที่ไดร้บั
มอบหมาย  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลตุามเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว้  

3. ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อมาประยุกต์ใช้ และปรบัปรุง
ขั้นตอนของงานประจ าและงานอื่น  ๆ           
ให้ลดลง 

สถาบัน
วิศวกรรม
พลังงาน 

1. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทุกโครงการ 

2. มีกระบวนการพัฒนาแผนที่เหมาะสม
กับลักษณะพันธกิจของสถาบันฯ 

1. ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถาบันฯ ยังไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  โดยเฉพาะใน
หมู่นิสิตและบคุลากรของวิทยาเขต
บางเขน 

2. สถาบันฯ ขาดการส่งมอบแผน
ประจ าปีให้แกผู่้บริหารและคณะ  
และไม่ได้น าผลการประเมินมา
ทบทวนหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และ/หรือแผนยุทธศาสตร ์

1. สถาบันฯ ควรหาแนวทางประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับสถาบันฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ตั้งของสถาบันฯ ให้เปน็ที่รู้จักมากขึ้น  
โดยเฉพาะนสิิตและบุคลากรภายในวทิยา
เขตบางเขน ซึ่งสามารถช่วยประชาสมัพันธ ์
ให้สถาบันฯ ในทางอ้อมได้ด้วย 

2. สถาบันฯ ควรส่งมอบแผนประจ าป/ีแผน
กลยุทธ์ให้แกผู่้บรหิารและคณะฯ ทุกครั้ง
ภายหลังการจดัท าหรือปรบัปรุงแผน
ประจ าป/ีแผนกลยุทธ ์

3. สถาบันฯ ควรสร้างเครือข่ายในการให ้
บริการวชิาการร่วมกับอาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถาบัน
วิศวกรรม
ป้องกัน
อัคคีภัย 

1. ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคม์ี
ความชัดเจนและสอดคล้องต่อนโยบาย 

2. การจัดสรร และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย             
ให้สอดคล้องต่อนโยบาย 

1. ขาดบุคลากรประจ าที่มีความสามารถ
ด้านการวิจัย 

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัฯ 

1. สถาบันฯ ควรเสนอขอให้คณะฯ และ
มหาวิทยาลยัจัดสรรหรือสนับสนุนพื้นที่
ห้องแล็ปเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ของสถาบันฯ 

2. สถาบันฯ ควรจดัท าหนังสือเพื่อขอให้
คณะฯ และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
งบประมาณด้านอื่นๆ 

สถาบัน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สถาบันที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งสามารถ
สร้างช่ือเสียงให้กับคณะและ
มหาวิทยาลยั 

2. สถาบันสามารถสร้างผลงานทาง
วิชาการที่มีรายไดสู้ง และน ามาบรหิาร
สถาบันได้โดยไมต่้องพึงเงินงบประมาณ
จากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

3. มีการส่งเสรมิให้บุคลากรของสถาบัน
สามารถพัฒนาความรู้ และทักษะ                
ตามศักยภาพของตนครบทุกคน 

1. สถาบันยังไมม่ีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าสถาบัน             
จึงท าให้กระบวนการบริหารงาน            
ในทุกด้านขาดความชัดเจน เช่น         
การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
การพิจารณาแผนประจ าปี ฯลฯ 

2. สถาบันไมม่ีสถานท่ีส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมของสถาบันอย่าง
ถาวร  

3. สถาบันขาดการประชาสัมพันธ์
ผลงานในเชิงรุก เพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก 
กับบุคคลทั่วไป 

4. สถาบันยังขาดแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

1. ควรจัดตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
เพื่อการบริหารงานได้อย่างครบถ้วน
และมีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานการประชุมต่างๆ            
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร  

2. ควรปรึกษาคณะฯ เพื่อจัดสรรสถานที่
ส าหรับจัดตั้งสถาบันอย่างถาวรและ
เป็นสัดส่วน 

3. ควรจัดหาบคุลากรที่ปฏิบัติงานด้าน 
การประชาสัมพันธ์ หรือขอความ
อนุเคราะหจ์ากคณะฯ ในการ
ประชาสมัพันธ์ผลงานของสถาบันให้
เป็นที่รู้จักกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนไดต้าม             
ความต้องการและสามารถน ามา
พัฒนาการท างานของสถาบันได ้

 



 
 

บทที่ 4 

การด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2554 นั้น คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้จัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 
17 โครงการ/กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 16 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายงาน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 
5. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวมของคณะ 
1.การติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรให้ครบทุก
หลักสตูร/กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 

1.คณะฯ ควรหามาตรการ
และแนวการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนในการตดิตาม
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้
ครบทุกหลักสูตร/กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

คณะฯ มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ เพื่อก ากับ
ดูแลจ านวน 2 ชุด ได้แก ่    
1.คณะกรรมการวิชาการ 
ดูแลหลักสูตรระดบัปรญิญา
ตร ี                          
2.คณะกรรมการบณัฑิต- 
ศึกษา ดูแลหลักสตูรระดับ
บัณฑติศึกษา 

1.คณะกรรมการทั้งสองจัดท า
แผนปฏิบัติการตดิตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                 
2.ก าหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน
และให้กรรมการทั้ง 2 ชุด ติดตาม
อย่างใกล้ชิด 

1.จัดท าระบบเก็บข้อมูล
ตามแบบ มคอ. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ            
2.การประชุมติดตามผล 

1.ผลการด าเนินการ
เป็นไปตาม KPI ใน 
แบบ มคอ.2 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิชาการ 
/รองฯ วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวมของคณะ (ต่อ) 
2.สถาบันในก ากับของ
คณะฯ ยังขาดความชัดเจน
ในบทบาทหน้าท่ี และทิศ
ทางการพัฒนา  ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้องค์กรอ่อนแอ 
บุคลากรขาดขวัญก าลังใจ
ในการท างาน 

2.ควรเร่งด าเนินการทบทวน
ออกแบบปรับโครงสร้าง 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
สถาบันนั้นๆ ให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับบริบทและ
ศักยภาพของสถาบัน ท้ังนี้โดย
ค านึงถึงการสนับสนุน
ภาพรวมภารกิจของคณะฯ ให้
เข้มแข็ง 

ปัจจุบันคณะฯ มีปัญหาใน
การจัดการสถาบันฯ ภายใต้
การก ากับให้เหมาะสม
ตอบสนองเป้าหมายและ
ภารกิจ 

1. ยกระดับหน่วยงานภายใน
ภาควิชาฯ มีศักยภาพสูงในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสถาบันในระดับ
คณะฯ                      
2. ควรรวมสถาบัน/ศูนย์ ท่ีมีปัญหา
ด าเนินงานในระดับคณะฯ ลงเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล
ระดับภาควิชาฯ 

1. การยกระดับศูนย์วิจัย
วิศวกรรมปฐพีและฐาน-
รากภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ซ่ึงเป็น
หน่วยงานระดับคณะฯ  
2.การน าสถาบัน RDiPT 
เข้าเป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแลภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.จ านวนผลงาน
วิชาการในมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.               
2. จ านวนเงินรายได้
จากโครงการวิจัยและ
โครงการพัฒนาวิชาการ            
3. ข้อมูลสภาพคล่อง
ทางการเงินของ
หน่วยงานฯ   

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

คณบดี/     รอง
ฯ บริหาร 

3.การน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับ- 
ปรุงการท างานยังไม่ชัด- 
เจน จึงส่งผลให้การด า-เนิน
งานไม่บรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

3.ควรน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุง
การท างาน ให้บรรลุตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี ้

ทุกตัวบ่งชี้ของแผนยังไม่
บรรลุท้ังหมด 

น าตัวบ่งชี้ของระบบประกันคุณภาพ
บรรจุในแผนปฎิบัติการของคณะฯ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

บรรลุเป้าหมายมากกว่า
หรือเท่ากับ  90% ของ
ตัวบ่งชี้ 

- ต.ค.54- 
มิ.ย.55 

รองฯ วางแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
- 1.ควรจัดท าการรายงานผลท่ี

เป็นรูปธรรมสะท้อนผล- 
สัมฤทธ์ิหรือปัญหาอุปสรรค
ในลักษณะของการสรุป
วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถทบทวนปรับปรุง
แผนได้โดยสะดวก 

รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้ายังขาด
ความครบถ้วนเพียงพอ 

จัดท ารายงานตามความก้าวหน้า
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
รายงานต่อผู้บริหารและกรรมการ
คณะฯ 

การติดตาม
ความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีรายงานความก้าว- 
หน้าของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีพร้อมข้อ
สรุปผลการวิเคราะห์ 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วางแผนฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1.บางภาควิชายังขาดความ
พร้อมด้านคุณภาพและ
ปริมาณ ของสื่ออุปกรณ์ 
การเรียนการสอนรวมถึง
ความทันสมัยทางกายภาพ 
สถานท่ี สื่ออุปกรณ์ การ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเอื้อต่อการสร้างสภาพ-
แวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

1.คณะฯ ควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดการ
หรือให้บริการในด้าน
กายภาพให้เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน เช่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน รวมไปถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

เนื่องจากปัจจุบันคณะฯ มี
การใช้ห้องเรียนของ
อาคาร 3 จ านวน 21 ห้อง
อย่างเต็มท่ีทุกห้อง  จึงท า
ให้ห้องเรียนมีสภาพไม่
สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเก้าอี้ฟังบรรยายนิสิต  
เครื่องฉาย LCD  ท่ีมีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี  ท าให้
ภาพท่ีฉายไม่ชัดเจน  
ไมโครโฟนขัดข้องบ่อย 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณมาใช้
ปรับปรุงเริ่มจาก  การส ารวจสภาพ
ห้องเรียนทุกๆ เดือน  และท า   
ข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดหา
อุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ท่ี
เสื่อมสภาพ 

กิจกรรมการตรวจสอบ
สภาพหอ้งเรียนให้พร้อม
ใช้งาน  โดยแม่บ้านและ
พนักงานโสตทัศนศึกษา  
เพื่อด าเนินการแจ้งซ่อม 

ร้อยละความส าเร็จของ
การปรับปรุงห้องเรียน
และห้องปฏบิัติการ 

- ปรับปรุง
ห้องเรียน
9,600,000 บาท  
- ห้อง
คอมพิวเตอร์
อาคาร 4 
200,000 บาท   
- ปรับปรุงห้อง
อบรมสัมมนาชั้น 
4 อาคาร 8 
200,000 บาท 

ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิชาการ/
รองฯ กายภาพ 

2.การติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุก
หลักสูตร/กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 

2.คณะฯ ควรหามาตรการและ
แนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนใน
การติดตามหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ให้ครบทุกหลักสูตร/กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

คณะฯ มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ เพื่อก ากับ 
ดูแลจ านวน 2 ชุด ได้แก่     
1.คณะกรรมการวิชาการ  
ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรี                            
2.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ดูแลหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.คณะกรรมการท้ังสองจัดท า
แผนปฏิบัติการติดตามหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                  
2.ก าหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนและ
ให้กรรมการทั้ง 2 ชุด ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 

1.จัดท าระบบเก็บข้อมูล
ตามแบบ มคอ. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ             
2.การประชุมติดตามผล 

1.ผลการด าเนินการ
เป็นไปตาม KPI ใน 
แบบ มคอ.2 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิชาการ 
/รองฯ วิจัย 

3.คณะฯ ควรส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่
เป็นผลจากการบูรณาการ
งานวิจัย และงานบริการ
วิชาการโดยให้นิสิตเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลายโครงการมี
การให้นิสิตเข้ามาช่วยงาน
อยู่แล้วแต่ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลและน ามาแสดง
อย่างเด่นชัด 

ส่งเสริมให้มีความเด่นชัดมากขึ้น น าไปใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประกวดโครงการ
บริการวิชาการดีเด่น 

มีการจัดประกวด
โครงการบริการ
วิชาการโดยมีเกณฑ์
เพิ่มเติม พิจารณา
ความมีส่วนร่วมของ
นิสิต 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิชาการ 
/รองฯ วิจัยฯ/ 
รองฯ บริการ-
วิชาการ 
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บทที่ 4 หน้า  4 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.การติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุก
หลักสูตร/กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ (ต่อ) 

4.คณาจารย์ผู้สอนควร
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิต โดยการสอด 
แทรกการใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อการเตรียมความพร้อม 
คณาจารย์และนิสิตในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะฯ มีนโยบายให้ทุก
หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชา
สัมมนา 

ควรจัดให้มีการประชุมหารือ
ระหว่าง ผู้บริหารคณะฯ เช่น 
คณบดี, รองฯ วิเทศสัมพันธ์,    
ผช.วิเทศฯ, รองฯ วิชาการ,      
ผช.วิชาการ, รองฯนิสิต, ผช.นิสิต, 
รองฯ วิจัยฯ, ผช.วิจัย, ประธานฯ 
IUP, ประธานฯ IDPP ฯลฯ เพื่อ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ปี 

ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชา
สัมมนาของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรท่ีใช้
ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาสัมมนา 

- พ.ย.54-
มี.ค.55 

รองฯ วิชาการ
และคณะกรรม-
การประจ า
คณะฯ 

5.คณะฯ ควรจัดการเรียน
การสอนในทุกระดับ
การศึกษา ท่ีเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นผู้น า
ให้แก่นิสิต และสร้างบัณฑิต
ให้เป็นตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ทุกหลักสูตรมีวิชาเฉพาะ
บังคับท่ีเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านต่างๆ ของ
นิสิต อย่างรอบด้าน  
ได้แก่ วิชาโครงงาน
วิศวกรรม 

ควรหารือร่วมกันระหว่าง คณบดี, 
รองฯ วิชาการ, รองฯ นิสิต, รองฯ 
วิจัยฯ, รองฯ นวัตกรรม และผู้ช่วย
คณบดี 4 ฝ่ายข้างต้น เพื่อร่วมกัน
ก าหนดกลยุทธ์ 

ประชุมปรึกษาหารือกับ
รองฯ คณบดีท่ีเกี่ยวข้อง 

บัณฑิตมีความเป็น
ผู้น าเพ่ิมขึ้น 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิชาการ/
รองฯ กิจการ-
นิสิต/         
รองฯ บัณฑิต/
รองฯ นวัตกรรม 
และผู้ช่วคณบดี
ทั้ง 4 ฝ่าย 

2.การติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุก
หลักสูตร/กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ (ต่อ) 
 

6.คณะฯ ควรจัดท าแผนบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ครอบคลุมข้อมูลการพยากรณ์
ด้านความต้องการ อัตราก าลัง
ของคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อวางแผนความ
ต้องการด้านก าลังคน การพัฒนา
งานประจ า และการจ้างงาน
รวมถึงการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรใหม่เข้าสู่กระบวนการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 

คณะฯ มีการจัดท าแผนฯ 
ทรัพยากร ทุกๆ 6 เดือน 
โดยพิจารณาจากข้อมูล
ความต้องการของ
หน่วยงานและความ
เป็นไปได้ในการทดแทน
อัตราก าลังท่ีเกณียณอายุ 
หรือลาออก 

1.เพิ่มแรงจูงใจในการจ้างงาน 
ก าลังคนท่ีมีความจ าเป็น และหาได้
ยากจากตลาดแรงงานฯ                              
2.การวางแผนการต่ออายุราชการ
และบรรจุก าลังคนเพื่อทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ 

1.ปรับเพ่ิมเพดาน
สนับสนุนงบประมาณใน
ด้านงานวิจัยและการ
ผลิตผลงานวชิาการ      
2.การด าเนินการต่ออายุ
ราชการกับผู้มีความ- 
สามารถและทดแทน
ต าแหน่งผู้เกษียณอายุ
ด้วยบุคลากรใหม่ที่มี
คุณภาพ 

1. งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ            
2..ปรับเงินกองทุนสวัสดิการ
ส าหรับพนักงานฯ          
3. จ านวนใบสมัครของผู้เข้า
ทดแทนต าแหน่งเกษียณ- 
อายุที่สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพของ สกอ. 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ บริหาร 
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บทที่ 4 หน้า  5 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.การติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุก
หลักสูตร/กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ (ต่อ) 

7.คณะฯ ควรส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

มีการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ชั้นเรียนอยู่แล้ว 

ควรผลักดันให้การท าวิจัยใน-     
ชั้นเรียน สามารถน าผลงานมาขอ
ต าแหน่งวิชาการได้ ท้ังนี้ต้องหารือ
ร่วมกับรองฯ บริหาร 

ประชุมหารือกับรองฯ
คณบดีท่ีเกี่ยวข้อง 

มีจ านวนโครงการวิจัย
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิชาการ 
/รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ยังไม่พบการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ท่ีชัดเจน 
 

1. วางแผนจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ให้
ชัดเจนขึ้น 

มีการจัดอบรม/ประชุม
วิชาการ/ศึกษาดูงาน โดย
ภาควิชาตา่งๆ และสมาคม
นิสิตเก่าฯ 

จัดการอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ 
โดยเชิญศิยษ์เก่าเขา้ร่วม ซ่ึงหน่วย
กิจการนิสิตไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ตอ้ง
มารับผิดชอบในหัวขอ้นี ้โดยทาง
คณะฯ ต้องขอความร่วมมือไปยังทุก
ภาควิชา โครงการปริญญาโท/เอก 
รวมไปถึงสมาคมนิสิตเก่า และชี้แจง
ให้ทางผู้เข้าตรวจประกันเขา้ใจวา่การ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ให้ชัดเจน  
ขึ้นนั้น สามารถจัดขึ้นได้โดยหนว่ย- 
งานใดๆ ก็ได้ที่อยู่ภายในสังกัดของ
ทางคณะฯ ไม่ใช่ต้องจัดโดยทาง
คณะฯ หรือทางหน่วยกิจการนิสิต
เท่านั้น   

จัดการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อแลกเปลีย่น
ความรู้ 

จ านวนกิจกรรมที่จัด  
ใน 1 ปีงบประมาณ 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ กิจการ-
นิสิต 

2.  ปรับรูปแบบการประเมินผล 
การจัดบริการการให้ค าปรกึษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ให้ครอบคลุมกิจกรรมการให้ 
บริการให้ครบถ้วน และน าผล
การประเมินมาใช้วางแผนการ
จัดบริการต่างๆ ส าหรับปีต่อไป 

มีการประเมินโดยนิสิตที่เข้า
ใช้บริการที่งานบริการ
การศึกษา 

1.การประเมินเว็บไซต์ส าหรับสมัคร
ฝึกงานภาคฤดูร้อน                            
2.การประเมินโดยนิสิตที่เข้าใช้บริการ/
ติดต่อเอกสารท่ีหน่วยกิจการนิสิต        
3.การประเมินโดยบริษัท/หน่วยงานต่างๆ
ที่ใช้สถานที่ของคณะฯ เพื่อท ากิจกรรม
ต่างๆ 
4.การประเมินการแนะแนวอาชีพและ
การสมัครงาน 

1.ติดต้ังระบบประเมิน
ความพึงพอใจการให้ 
บริการ 
2.แจกแบบประเมินผลกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ 

ความพึงพอใจ > 3.5 - พ.ย.54- 
ม.ค.55 และ  

มิ.ย.55 

รองฯ กิจการ-
นิสิต 
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บทที่ 4 หน้า  6 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
- 1.ควรทบทวนคู่มือการ

ปฏิบัติงานของระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยให้
ครอบคลุมขั้นตอนการ
ประเมินผล การน าผล
ประเมินไปใช้พัฒนา
ปรับปรุง  

มีการประเมินเป็นราย
โครงการแต่ยังขาดการ
ประเมินท้ังกระบวนการ 

เพิ่มการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการให้ทุนวิจัย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการให้ทุนวิจัยของ
คณะฯ 

ได้ผลประเมินจาก
อาจารย์/นักวิจัยท่ีรับ
ทุนคณะฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ วิจัยฯ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1.รูปแบบการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่
สังคม กับการเรียนการ
สอนไม่ชัดเจนและ
หลากหลาย 

1.ควรค้นหารูปแบบการพัฒนา
ความรู้และทักษะการท างาน
ของนิสิต เช่น การให้นิสิตเข้า
มามีส่วนร่วมปฏิบัต-ิ งาน
บริการวิชาการกบัอาจารย ์
ฯลฯ 

โครงการหลายโครงการ  
มีการให้นิสิตเข้ามาช่วย 
งานอยู่แล้วแต่ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลและน ามาแสดง
อย่างเด่นชัด 

ส่งเสริมให้มีความเด่นชัดมากขึ้น น าไปใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประกวดโครงการ
บริการวิชาการดีเด่น 

มีการจัดประกวด
โครงการบริการวิชาการ
โดยมีเกณฑ์เพิ่มเติม 
พิจารณาความมีสว่น
ร่วมของนิสิต 

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ บริการ-
วิชาการฯ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-         

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1.สถาบันในก ากับของ
คณะฯ ยังขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
และทิศทางการพัฒนา ซ่ึง
อาจส่งผลให้องค์กร
อ่อนแอ บุคลากรขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 
 

1.ควรเร่งด าเนินการทบทวน
ออกแบบปรับโครงสร้าง 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันนั้นๆ ให้สอดคล้อง 
เหมาะสม กับบริบทและ
ศักยภาพของสถาบัน ทั้งนี้
โดยค านึงถึงการสนบัสนุน
ภาพรวมภารกิจของคณะฯ 
ให้เข้มแข็ง 

ปัจจุบันคณะฯ มีปัญหาใน
การจัดการสถาบันฯ 
ภายใต้การก ากับให้
เหมาะสมตอบสนอง
เป้าหมายและภารกิจ 

1.ยกระดับหน่วยงานภายใน
ภาควิชาฯ มีศักยภาพสูงในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสถาบันในระดับ
คณะฯ                      
2.ควรรวมสถาบัน/ศูนย์ ท่ีมีปัญหา
ด าเนินงานในระดับคณะฯ ลงเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล
ระดับภาควิชาฯ 

1.การยกระดับศูนยว์ิจยั
วิศวกรรมปฐพีและ     
ฐานรากภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานระดับคณะฯ   
2.การน าสถาบัน RDiPT 
เข้าเป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแลภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.จ านวนผลงานวิชาการใน
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.                
2.จ านวนเงนิรายได้จาก
โครงการวจิัยและโครงการ
พัฒนาวิชาการ             
3.ข้อมูลสภาพคลอ่งทาง
การเงินของหนว่ยงานฯ   

- ต.ค.54- 
ก.ย.55 

รองฯ บริหาร/
ผอ.สถาบัน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1.สถาบันในก ากับของ
คณะฯ ยังขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
และทิศทางการพัฒนา ซ่ึง
อาจส่งผลให้องค์กร
อ่อนแอ บุคลากรขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 
(ต่อ) 

2.ควรจัดให้มีกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงนับเป็น 
Tacit Knowledge จาก    
ผู้อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุ
ราชการ โดยจัดเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบ อาจอยู่ใน
รูปของขุมความรู้ 

คณะฯ ได้ท าทุกครั้งท่ีมี
การเกษียณอายุราชการ
ท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน แต่เนื่องจาก
เป็นการจัด 1 ปี/ครั้ง    
จึงจะเพิ่มให้มีกิจกรรมมาก
ขึ้นในรอบ 1 ปี จัดเก็บใน
รูป วิดีโอไฟล์ และ
สามารถออนไลน์ในระบบ
เครือข่าย 

จัดให้มีกิจกรรมมากกว่า 1ครั้ง/ปี 1.โครงการเกษียณอายุ
ราชการประจ าป ี             
2.โครงการแบ่งปันความรู้
เพื่อนสู่เพื่อน 

จ านวนวิดีโอที่ถูกเก็บ
ลงฐานข้อมูล 

100,000 - รองฯ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
-         

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
-         
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รายงาน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวมของคณะ 
1.การติดตามการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรให้
ครบทุกหลักสูตร/กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
 

1.คณะฯ ควรหา
มาตรการและแนวการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการ
ติดตามหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรให้ครบทุก
หลักสูตร/กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

1.คณะกรรมการทั้งสอง
จัดท าแผนปฏบิัติการ
ติดตามหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน                 
2.ก าหนดกรอบเวลาให้
ชัดเจนและให้กรรมการทั้ง 
2 ชุด ติดตามอยา่งใกล้ชิด 

1.จัดท าระบบเก็บ
ข้อมูลตามแบบ มคอ. 
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ             
2.การประชุมติดตาม
ผล 

1.ผลการด าเนินการ
เป็นไปตาม KPI ใน แบบ 
มคอ.2 

คณะฯ มีการน าเอาระบบการประเมนิการเรียน
การสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส 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 
 

80% - รองฯ 
วิชาการ /
รองฯ วิจัย 

2.สถาบันในก ากับของ
คณะฯ ยังขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
และทิศทางการพัฒนา 
ซ่ึงอาจส่งผลให้องค์กร
อ่อนแอ บุคลากรขาด
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

2.ควรเร่งด าเนินการ
ทบทวนออกแบบปรับ
โครงสร้าง ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของ
สถาบันนั้นๆ ให้
สอดคล้อง เหมาะสม 
กับบริบทและศักยภาพ
ของสถาบัน ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงการสนับสนุน
ภาพรวมภารกิจของ
คณะฯ ให้เข้มแข็ง 

1.ยกระดับหน่วยงาน
ภายในภาควิชาฯ มี
ศักยภาพสูงในการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับคณะฯ                      
2.ควรรวมสถาบัน/ศูนย ์ที่
มีปัญหาด าเนินงานใน
ระดับคณะฯ ลงเป็น
หน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลระดับภาควิชาฯ 

1.การยกระดับศูนยว์ิจยั
วิศวกรรมปฐพีและฐาน
รากภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ให้เป็น
หน่วยงานภายใต้คณะฯ  
2.การน าสถาบัน RDiPT 
เข้าเป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแลภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.จ านวนผลงานวิชาการใน
มาตรฐานคุณภาพ         
สมศ.               

1.ปัจจุบันศูนย์วจิัยปฐพีฯ ได้ถูกยกระดบัให้เป็น 
   หนว่ยงานเทียบเท่ากบัภาควิชาและอยู่
ภายใต้ 
   การดูแลของคณะฯ 

100% - คณบด/ี 
รองฯ บริหาร 

2.จ านวนเงินรายได้จาก
โครงการวิจัยและโครงการ
พัฒนาวิชาการ             

2.ปัจจุบันสถาบัน RDiPT ได้รับการอนุมัติให้
เป็น 
   หนว่ยงานภายใต้การดูแลของภาควิชา 
   วิศวกรรมเครื่องกล 

100% 2,000,000 
(ภายใต้การก ากับดูแล

ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

3.ข้อมูลสภาพคล่องทาง
การเงินของหน่วยงานฯ   

3.ตัวชี้วัดที่ 1 ก าลังอยู่ในระหว่างการติดตาม
ผล 

100% - 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 4 หน้า  9 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวมของคณะฯ (ต่อ) 
3.การน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างานยังไม่
ชัดเจน จึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี ้

3.ควรน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างาน ให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้

น าตัวบ่งชี้ของระบบประกัน
คุณภาพบรรจุในแผนปฎบิัติ
การของคณะฯ 

การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี

บรรลุเป้าหมายมากกว่าหรือ
เท่ากับ  90% ของตัวบ่งชี้ 

พัฒนาระบบและกลไกในการวางแผนประจ าปี 
และน าผลจากการประเมินคุณภาพ มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผน 

100% - รองฯ วางแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
- 1.ควรจัดท าการรายงานผล

ที่เป็นรูปธรรมสะทอ้น
ผลสัมฤทธิห์รือปญัหา
อุปสรรคในลักษณะของการ
สรุปวิเคราะห ์เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถทบทวน
ปรับปรุงแผนไดโ้ดยสะดวก 

จัดท ารายงานตาม
ความก้าวหนา้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
และรายงานต่อผู้บรหิาร
และกรรมการคณะฯ 

การติดตาม
ความก้าวหนา้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

มีรายงานความก้าวหน้า
ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีพรอ้มข้อสรุปผล
การวิเคราะห ์

มีการด าเนินการติดตามความกา้วหนา้ของแผน
ปีละ 2 ครั้ง และจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อ
ผู้บริหาร การประชุมรองฯ คณบดี และการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

100% - รองฯ วางแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1.บางภาควิชายังขาด
ความพร้อมด้านคุณภาพ
และปริมาณ ของสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมถึงความทันสมัยทาง
กายภาพ สถานที ่สื่อ
อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนที่
เอื้อต่อการสร้างสภาพ 
แวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

1.คณะฯ ควรจัดสรร
งบประมาณในการจัด 
การหรือให้ บริการใน
ด้านกายภาพให้
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน เช่น 
ห้องปฏิบัติการ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน รวมไปถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 

คณะฯ ได้จัดสรร
งบประมาณมาใช้ปรับปรุง
เร่ิมจาก การส ารวจสภาพ
ห้องเรียนทุกๆ เดือน  
และท าข้อมูลเพือ่วางแผน
ในการจัดหาอุปกรณ์
ทดแทนอุปกรณ์ที่
เส่ือมสภาพ 

กิจกรรมการตรวจสอบ
สภาพหอ้งเรียนให้
พร้อมใช้งาน  โดย
แม่บ้านและพนักงาน
โสตทัศนศึกษา เพื่อ
ด าเนินการแจ้งซ่อม 

ร้อยละความส าเร็จของ
การปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

คณะฯ ได้ส ารวจสภาพห้องเรียนในช่วงปิดภาค
เรียน และได้ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดหาอุปกรณ์
เพิ่มเติมส าหรับห้องเรียนที่ยังขาดแคลน
อุปกรณ์การเรียนการสอน พรอ้มทั้งได้
สนับสนุนในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเตรียมการสอนให้กบั
อาจารย์ที่มีความต้องการ 

100% - รองฯ 
วิชาการ/รองฯ 
กายภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.การติดตามการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรให้
ครบทุกหลักสูตร/
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 

2.คณะฯ ควรหามาตรการ 
และแนวการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนในการติดตาม
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรให้
ครบทุกหลกัสูตร/กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

1.คณะกรรมการทั้งสอง
จัดท าแผนปฏบิัติการ
ติดตามหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
2.ก าหนดกรอบเวลาให้
ชัดเจนและให้กรรมการทั้ง 
2 ชุด ติดตามอยา่งใกล้ชิด 

1.จัดท าระบบเก็บข้อมูล
ตามแบบ มคอ. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ             
2.การประชุมติดตามผล 

1.ผลการด าเนินการเป็นไป
ตาม KPI ใน แบบ มคอ.2 

คณะฯ มีการน าเอาระบบการประเมนิการเรียน
การสอน  ระบบ มคอ.3  ระบบ มคอ.5  มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส 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 

80% - รองฯ 
วิชาการ/รอง
ฯ วิจัยฯ 

3.คณะฯ ควรส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นผล
จากการบูรณาการ
งานวิจัย และงานบริการ
วิชาการโดยให้นิสิตเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนตามพันธกจิ
ของมหาวิทยาลยั 

ส่งเสริมให้มีความ
เด่นชัดมากขึ้น 

น าไปใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประกวดโครง- 
การบริการวิชาการ
ดีเด่น 

มีการจัดประ-กวด
โครงการบริการวิชาการ
โดยมีเกณฑ์เพิ่มเติม 
พิจาร- ณาความมีส่วน
ร่วมของนิสิต 

1.เร่ิมมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนมากขึ้น โดยให้ระบุ
วิชาที่จะสอนลงในแบบมก.พว. 01  

50 % 
 

- รองฯ 
วิชาการ/ 
รองฯ วิจัยฯ/ 
รองฯ บริการ
วิชาการฯ 

2.ค้นหารูปแบบการพัฒนาความรู้และทกัษะ 
การท างานของนิสิต เช่น การให้นิสิตเข้ามามี
ส่วนร่วมปฏบิัติงานบริการวิชาการกับอาจารย์ 

50 % 
 

3.แนวทางการแก้ไขปรับปรุง(กลยุทธ) เพื่อ 
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรด้านการบริการ
แก่สังคม เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 
ของการท าโครงการพัฒนาวิชาการ การลด
ระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้น การให้ข้อมูลการ
ด าเนินการในเบื้องต้นส าหรับหัวหน้าโครงการ
รายใหม่ การให้ค าแนะน าและเร่งแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการขอเปิดโครงการ 
มอบอ านาจ การขยาย การขอปิดโครงการ 

100 % 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 
2.การติดตามการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรให้
ครบทุกหลักสูตร/
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
(ต่อ) 

4.คณาจารย์ผู้สอนควร
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
ให ้แก่นิสิต โดยการสอด- 
แทรกการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการ
สอนในราย วิชาต่างๆ เพิ่ม
มากข้ึน เพื่อการเตรียม
ความพร้อม คณาจารย์
และนิสิตในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

ควรจัดให้มกีารประชุมหารือ
ระหว่าง ผู้บริหารคณะฯ เชน่ 
คณบดี, รองฯ วเิทศสมัพันธ,์ 
ผช.วิเทศฯ, รองฯ วิชาการ,  
ผช.วิชาการ, รองฯ นิสิต, 
ผช.นิสิต,รองฯ บัณฑิตศึกษา, 
ผช.บัณฑิตศึกษา, ประธานฯ 
IUP, ประธานฯ IDPP ฯลฯ 
เพื่อก าหนดยุทธศาสตร ์4 ปี 

ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาสัมมนาของ
ทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรท่ีใช้
ภาษาอังกฤษในราย- 
วิชาสัมมนา 

คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหลักสูตร
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา
สัมมนา 

80% - รองฯวิชาการ
และคณะ
กรรม-การ
ประจ าคณะฯ 

5.คณะฯ ควรจัดการเรียน
การสอนในทุกระดับ
การศึกษา ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นผู้น า
ให้แก่นิสิต และสร้าง
บัณฑิตให้เป็นตามคุณ-
ลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

ควรหารือร่วมกันระหวา่ง 
คณบด,ี รองฯ วิชาการ, 
รองฯ นิสิต, รองฯ 
บัณฑิตศึกษา, รองฯ 
นวัตกรรม  และผู้ช่วย
คณบดี 4 ฝ่ายข้างต้น  
เพื่อร่วมกันก าหนดกลยุทธ ์

ประชุมปรึกษาหารือ
กับรองฯ คณบดีท่ี
เกี่ยวข้อง 

บัณฑิตมีความเป็นผู้น า
เพิ่มขึ้น 

ท่ีประชุมได้ด าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตร 
เพื่ออบรมนิสิตให้มีความเป็นผู้น าและมีคุณ
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ พร้อมท้ังได้จัดท า
ตารางการฝึกอบรมในแต่ละปี  

50% - รองฯ วิชาการ /
รองฯกิจการ- 
นิสิต/ 
รองฯ บัณฑิต /
รองฯ นวัตกรรม 
และผู้ช่วย
คณบดี ทั้ง 4 
ฝ่าย 

6.คณะฯ ควรจัดท าแผน
บริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีครอบ 
คลุมข้อมูลการ พยากรณ์
ด้าน ความต้องการ อัตรา 
ก าลังของคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
เพื่อวางแผนความต้องการ
ด้านก าลังคน การพัฒนา
งานประจ า และการจ้าง
งานรวมถึงการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าสู่
กระบวนการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

1. เพิ่มแรงจูงใจในการจ้าง
งาน ก าลังคนที่มีความ
จ าเป็น และหาได้ยากจาก
ตลาดแรงงานฯ                              
2.การวางแผนการต่ออายุ
ราชการและบรรจกุ าลังคน
เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

1. ปรับเพ่ิมเพดาน
สนับสนุนงบประ-มาณ
ในด้านงานวิจัยและ
การผลิตผลงาน
วิชาการ       
2. การด าเนินการต่อ
อายุราชการกับผู้มี
ความสามารถและ
ทดแทนต าแหน่งผู้
เกษียณอายุด้วย
บุคลากรใหม่ที่มี
คุณภาพ 

1. งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ            
2..ปรับเงินกองทนุสวัสดิการ
ส าหรับพนักงานฯ          
3. จ านวนใบสมัครของผู้เข้า
ทดแทนต าแหน่ง
เกษียณอายุที่สอด-คล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพของ สกอ. 

1.คณะฯ ก าลังอยู่ในระหวา่งการจัดท าแผนฯ 
ร่วมกับรองฯ วจิัยฯ และคาดวา่จะเร่ิม
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร่ิมต้น ปี 
พ.ศ. 2556 

10% 
 

ก าลังอยู่ใน
ระหว่างจัดท า

แผน 

รองฯ บริหาร 

2.ต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการในแต่ละปี มี
การทดแทนด้วยบุคลากรใหม่หรอืการต่ออายุ
ราชการให้แก่ผู้มีความสามารถตามเกณฑ์ 

80% 
(ยังมีบางต าแหน่ง
ที่ใช้เวลา/ยังไม่ได้

รับการด าเนิน 
การจนเสร็จ
สมบูรณ)์ 

ตามที่ได้ รับ
จัดสรร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 
2.การติดตามการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรให้
ครบทุกหลักสูตร/
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
(ต่อ) 

7.คณะฯ ควรส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

ควรผลักดันให้การท า
วิจัยในชั้นเรียน สามารถ
น าผลงานมาขอต าแหน่ง
วิชาการได้  ท้ังนี้ต้อง
หารือร่วมกับรองบริหาร 

ประชุมหารือกับรอง
คณบดีท่ีเกี่ยวข้อง 

มีจ านวนโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 

คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ของ
ทุกภาควิชาท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

80% 
 
 

 รองฯ 
วิชาการ  

มีการด าเนินโครงการวิจยัในชั้นเรียนอยา่งน้อย
หนึ่งโครงการในแต่ละภาคการศึกษา แต่ยังไม่
ปรากฏว่ามกีารน าเอามาใช้ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชการ 

50% 500,000  
(10 ภาควิชาๆ ละ
ไม่เกิน 50,000  

บาท/ปี) 

รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1.ยังไม่พบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบ- 
การณ์ให้ศิษย์เก่าท่ี
ชัดเจน 
 

1.วางแผนจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่าให้ชัดเจนขึ้น 

จัดการอบรม หรือสัมมนา
ทางวิชาการ โดยเชิญศิษย์
เก่าเข้าร่วม ซ่ึงหน่วยกจิการ
นิสิตไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่
ต้องมารับผิดชอบในหัวขอ้นี ้
โดยทางคณะฯ ต้องขอ
ความร่วมมือไปยังทุก
ภาควิชา โครงการปริญญา
โท/เอก รวมไปถึงสมาคม
นิสิตเก่า และชี้แจงให้ทางผู้
เข้าตรวจประกันเขา้ใจวา่
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่าให้ชัดเจนขึ้นนั้น 
สามารถจัดขึ้นได้โดย
หน่วยงานใดๆ ก็ได้ที่อยู่
ภายในสังกัดของทางคณะฯ 
ไม่ใช่ต้องจัดโดยทางคณะฯ 
หรือทางหน่วยกิจการนิสิต
เท่านั้น   

จัดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อแลก 
เปลี่ยนความรู ้

จ านวนกิจกรรมที่จัดใน 1 
ปี งบประมาณ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการก้าวสูป่ระชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับมาก 215 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.73 และระดับปานกลาง 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.16 และระดับมากที่สุดเพิ่มขึน้เป็น 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 ระดับน้อยมีเพียง 
2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 และไม่มีผู้ตอบ
ในระดับน้อยที่สุดเลย จึงสรุปได้ว่าหลังจากผู้
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและได้รับความรู้
จากผู้บรรยายแลว้ ท าให้สามารถมีความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนเพิ่มขึ้นอยา่งเห็นได้ชัดเจน 

3.84 
 

94,871 รองฯ กิจการ-
นิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ต่อ) 
1.ยังไม่พบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบ- 
การณ์ให้ศิษย์เก่าท่ี
ชัดเจน (ต่อ) 

2..ปรับรูปแบบการ
ประเมินผล การจัด 
บริการการให้ค าปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารให้ครอบคลุม
กิจกรรมการใหบ้ริการให้
ครบถ้วน และน าผลการ
ประเมินมาใช้วางแผนการ
จัดบริการต่างๆ ส าหรับปี
ต่อไป 

1.การประเมินเว็บไซต์
ส าหรับสมัครฝึกงานภาคฤดู
ร้อน                            
2.การประเมินโดยนิสิตที่เข้า
ใช้บริการ/ติดต่อเอกสารที่
หน่วยกิจการนิสิต        
3.การประเมินโดยบริษัท/
หน่วยงานตา่งๆที่ใช้สถานที่
ของคณะฯ เพื่อท ากิจกรรม
ต่างๆ                                 
4.การประเมินการแนะแนว
อาชีพและการสมัครงาน 

1.ติดต้ังระบบประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ                
2.แจกแบบประเมินผล
กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ 

ความพึงพอใจ > 3.5 ได้ประสานงานผ่านการประชุมกรรมการ
นิสิตของคณะฯ เพื่อให้แต่ละภาควิชาจัด
โครงการศึกษาต่อเน่ือง เพื่อให้ศิษย์เก่า
ได้รับการพัฒนาความรู้สมัยใหม่ โดยอาจจะ
จัดในส่วนของคณะฯ หรือแต่ละภาค
ด าเนินการจัดเอง โดยคณะฯ ได้จัดให้มีการ
สัมมนาฯ และเชิญศิษย์เก่าเข้าฟังการ
บรรยายพิเศษ 

10% - รองฯ 
กิจการ-นิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1.รูปแบบการให้ทุนวจิัย
คณะฯ ควรปรับรูปแบบ
ในลักษณะ online บน
เว็บโดยมอบให้หน่วย 
งานรับผิดชอบ 

1.ควรทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานของระบบ และ
กลไกการบริหารงานวิจยั
ให้ครอบคลุมขั้นตอนการ
ประเมินผล การน าผล
ประเมินไปใช้พัฒนา
ปรับปรุง  

เพิ่มการประเมิผลสัมฤทธิ์
ของกระบวนการให้ทุน
วิจัย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการให้ทุนวจิัยของ
คณะฯ 

ได้ผลประเมินจาก
อาจารย์/นักวิจัยที่รับทุน
คณะฯ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

ได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์ท่ีได้รับ
ทุนการวิจัย จากการแจกแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์จ านวน 99 คน  

90 % - รองฯ วิจัยฯ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1.รูปแบบการบูรณา
การงานบริการวิชาการ
แก่สังคม กับการเรียน
การสอนไม่ชัดเจนและ
หลากหลาย 

1.ควรค้นหารูปแบบการ
พัฒนาความรู้และทกัษะ
การท างานของนิสิต เช่น 
การให้นิสิตเข้ามามีสว่น
ร่วมปฏิบัติงานบริการ
วิชาการกับอาจารย์ ฯลฯ 

ส่งเสริมให้มีความเด่น 
ชัดมากขึ้น 

น าไปใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประกวดโครงการ
บริการวิชาการดีเด่น 

มีการจัดประกวดโครงการ
บริการวิชาการโดยมี
เกณฑ์เพิ่มเติม พิจารณา
ความมีส่วนร่วมของนิสิต 

1.เร่ิมมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนมากขึ้น โดยให้ระบุ
วิชาที่จะสอนลงในแบบมก.พว. 01  

50 % 
 

- รองฯ 
บริการ
วิชาการฯ 2.ค้นหารูปแบบการพัฒนาความรู้และทกัษะ

การท างานของนิสิต เช่น การให้นิสิตเขา้มามี
ส่วนร่วม ปฏิบัติงานบริการวิชาการกบัอาจารย์ 

50 % 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
1.รูปแบบการบูรณา
การงานบริการวิชาการ
แก่สังคม กับการเรียน
การสอนไม่ชัดเจนและ
หลากหลาย (ต่อ) 

    3.แนวทางการแก้ไขปรับปรุง(กลยุทธ์) เพื่อ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรด้านการบริการ
แก่สังคม เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ของการ
ท าโครงการพัฒนาวิชาการ การลดระยะเวลาใน
การด าเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น การใหข้้อมูลการด าเนินการในเบือ้งต้น
ส าหรับหัวหน้าโครงการรายใหม่ การให้
ค าแนะน าและเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละ
ขั้นตอนของการขอเปิดโครงการ มอบอ านาจ 
การขยาย การขอปิดโครงการ 

100 % 
 

-  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-         

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1.สถาบันในก ากับของ
คณะฯ ยังขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
และทิศทางการพัฒนา 
ซ่ึงอาจส่งผลให้องค์กร
อ่อนแอ บุคลากรขาด
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

1.ควรเร่งด าเนินการ
ทบทวนออกแบบปรับ
โครงสร้าง ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของสถาบันน้ันๆ ให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับ
บริบทและศักยภาพของ
สถาบัน ทั้งน้ีโดยค านึงถึง
การสนับสนุนภาพรวม
ภารกิจของคณะฯ ให้
เข้มแข็ง 

1.ยกระดับหน่วยงาน
ภายในภาควิชาฯ มี
ศักยภาพสูงในการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นสถาบัน
ในระดับคณะฯ                      
2.ควรรวมสถาบัน/ศูนย ์ที่
มีปัญหาด าเนิน งานใน
ระดับคณะฯ ลงเป็น
หน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลระดับภาควิชาฯ 

1.การยกระดับศูนยว์ิจยั
วิศวกรรมปฐพีและฐาน
รากภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ให้เป็น
หน่วยงานภายใต้คณะฯ  
2.การน าสถาบัน RDiPT 
เข้าเป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแลภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.จ านวนผลงานวิชาการใน
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.               

1.ปัจจุบันศูนย์วจิัยปฐพีฯ ได้ถูกยกระดบัให้เป็น
หน่วยงานเท่ียบเท่ากับภาควิชาและอยูภ่ายใต้
การดูแลของคณะฯ 

100% - คณบด/ี 
รองฯ บริหาร 

2.จ านวนเงินรายได้จาก
โครงการวิจัยและโครงการ
พัฒนาวิชาการ             

2.ปัจจุบันสถาบัน RDiPT ได้รับการอนุมัติให้
เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของภาควชิา
วิศวกรรมเครื่องกล 

100% 2,000,000 
(ภายใต้การก ากับดูแล

ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล) 

3.ข้อมูลสภาพคล่องทาง
การเงินของหน่วย งานฯ   

3.ตัวชี้วัดที่ 1 ก าลังอยู่ในระหว่างการติดตาม
ผล 

100% - 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
1.สถาบันในก ากับของ
คณะฯ ยังขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที ่
และทิศทาง การพัฒนา 
ซ่ึงอาจส่งผลให้องค์กร
อ่อนแอ บุคลากรขาด
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน (ต่อ) 

2.ควรจัดให้มีกิจกรรมการ
ถอดความรู้และประสบ- 
การณ์ซ่ึงนับเป็น Tacit 
Knowledge จากผู ้  
อาวุโสหรือผู้เกษียณอาย ุ 
ราชการ โดยจัดเก็บ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
อาจอยู่ในรูปของขุม
ความรู ้

จัดให้มีกิจกรรมมากกว่า 
1ครั้ง/ปี 

1.โครงการเกษียณอายุ
ราชการประจ าป ี             
2.โครงการแบ่งปัน
ความรู้เพื่อนสู่เพื่อน 

จ านวนวิดีโอที่ถูกเก็บลง
ฐานข้อมูล 

ปรับโครงสร้างและระเบียบการจัดตั้งศูนย์หรือ
สถาบันภายใต้การก ากับของคณะฯ ใหม้ีความ
ชัดเจน และเพิ่มบทบาทสถาบันและศูนย์ให้
เป็นหน่วยงานที่สร้างภาพ ลกัษณ์และผลงาน
ด้านการวจิัยและการบรกิารวิชาการที่มี
เป้าหมายอยา่งชัดเจน 

10% - รองฯ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
-         

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
-         
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จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2554 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และ
ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากร และนิสิต จ านวน 19 คน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา
เฉพาะ ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้              
มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  ตัว
บ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ  ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

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

สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ  4.96 3.75 3.75 3.75 3.00 4.52 4.27 4.11 4.11 4.52 4.27 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.49 4.49 5.00 5.00 4.49 4.74 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ  - 4.25 4.25 4.25 - 3.96 3.96 4.25 4.25 3.96 4.19 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ  ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

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

สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.56 - 5.00 5.00 4.56 5.00 

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

 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

2. คณะมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิต ทั้งในด้านห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ตลอดจนมีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้เป็นที่
ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ 
ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. คณะมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก 
5. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม  
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในทุกด้านว่าเป็นไปตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ และควร
รายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น  3 เดือน หรือ 6 
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผน ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ตลอดจนมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ 6) 

3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชา และด าเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตให้ครบตาม
แผนงานประจ าปีที่ก าหนด รวมทั้งด าเนินการติดตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจให้เป็นไปตามหลักทางสถิติ  
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4. คณะควรมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านทักษะภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะ
ในการท างานให้แก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

5. คณะควรเพิ่มการจัดการความรู้จากงานวิจัยโดยนักวิจัยอาวุโส ถ่ายทอดสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่
ชมุชนและสังคม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

6. คณะควรบูรณาการการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตทั้งทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผู้อ่ืน 

7. คณะควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด 
8. คณะควรก าหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านการอบรมด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้ด้านประกันคุณภาพทุกชั้นปี 
9. คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์น าผลจากการประเมินคุณภาพ 

มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมาย
ให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัย ควรจัดระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความรัดกุม และเข้มงวดมากยิ่งขึ้น  

เพ่ือลดการสูญเสียของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจน
ความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต  

 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน 
พบว่า คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ คือ องค์กรนวัตกรรม สามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ท าให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่มี
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถชี้น าสังคมทางการเกษตรของประเทศได้เป็นอย่ างดี 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับทางวิชาการในสังคม มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติ
การของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

คณะมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนเอกลักษณ์ของคณะ 
คือ องค์กรนวัตกรรม  
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 จ านวน 15 
ประเด็น พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ 
ทุกประเด็น โดยมีโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จ านวน 19 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการที่ยังไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ก าหนด จ านวน 10 โครงการ ได้แก่ 

1. การจัดท าระบบเก็บข้อมูลตามแบบ มคอ. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการประชุมติดตามผล ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ คือ ผลการด าเนินการเป็นไปตาม KPI ในแบบ มคอ.2 ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 80 

2. การประกวดโครงการบริการวิชาการดีเด่น เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นผลจากการบูรณาการงานวิจัยและงนบริการวิชาการ โดยให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ มีการจัดประกวดโครงการบริการวิชาการโดยมีเกณฑ์เพ่ิมเติม 
พิจารณาความมีส่วนร่วมของนิสิต ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 50 

3. การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาของทุกหลักสูตร เพ่ือการ เตรียมความพร้อม
คณาจารย์และนิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ จ านวนหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาสัมมนา ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 80 

4. การประชุมปรึกษาหารือกับรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาที่
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น าให้แก่นิสิต และสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ บัณฑิตมีความเป็นผู้น าเพ่ิมข้ึน ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 50 

5. การปรับเพ่ิมเพดานสนับสนุนงบประมาณในด้านงานวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ในการจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมข้อมูลการพยากรณ์ด้านความต้องการอัตราก าลังของคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือวางแผนความต้องการด้านก าลังคน การพัฒนางานประจ า และการจ้างงาน รวมถึง
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าสู่กระบวนการท างานได้อย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 10  

6. การด าเนินการต่ออายุราชการกับผู้มีความสามารถและทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุด้วยบุคลากรใหม่
ที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ จ านวนใบสมัครของผู้เข้าทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุที่สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพของ สกอ. ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 80 

7. การประชุมหารือกับรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ มีจ านวน
โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 80 

8. การติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแจกแบบประเมินผลกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ เพ่ือปรับรูปแบบการประเมินผล การจัดบริการการให้ค าปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
กิจกรรมการให้บริการให้ครบถ้วน และน าผลการประเมินมาใช้วางแผนการจัดบริการต่างๆ ส าหรับปีต่อไป ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ คือ ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 คะแนน ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 10 

9. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ทุนวิจัยของคณะ เพื่อประเมินผลระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
ให้ครอบคลุมขั้นตอนการประเมินผล การน าผลประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุง ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ ได้ผลประเมิน
จากอาจารย์/นักวิจัยที่รับทุนคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 90 

10. โครงการเกษียณอายุราชการประจ าปี และโครงการแบ่งปันความรู้เพ่ือนสู่เพ่ือน เพ่ือให้มีกิจกรรมถอด
ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งนับเป็น Tacit Knowledge จากผู้อาวุโสหรือผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบ อาจอยู่ในรูปของชุดความรู้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ จ านวนวีดีโอที่ถูกเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่งผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานได้ร้อยละ 10 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน (สกอ.+
มก.) จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดมีาก 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 
ก าหนดการประเมินฯ 
วันจันทร์ที่  2 กรกฎาคม 2555 
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 าคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
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เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
 ในประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
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 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 0219 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 

 เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร  จ านวน  5 คน 
 เวลา 13.45 – 14.30 น.  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับ   จ านวน  5 คน 
 เวลา 14.30 – 15.15 น.  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน  5 คน  
 เวลา 15.15 – 16.00 น.  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรสนับสนุน ข้าราชการ จ านวน  5 คน 

                                                    พนักงาน และลูกจ้าง 
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง  เวลา 14.30 – 14.45 น. ในห้องประชุม  
 
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 
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 

 เวลา 09.00 – 10.00 น. เยี่ยมชมโครงการดาวเทียม SMMS ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9 (ชั้น 9) 
 เวลา 10.00 – 11.00 น.  เยี่ยมชมภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ (อาคาร 15) 
 เวลา 11.00 – 11.15 น. เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 1 

เวลา 11.15 – 11.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง  ณ ห้องอาหาร สล. อาคาร ชูชาติ ก าภู  ชั้น 2 
 เวลา 11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมส านักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) และ    

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 ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 
เวลา  14.45 –16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (ต่อ)  และสรุปผลการประเมิน 
 คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู  (ชั้น 2) 
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วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
                                   ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 
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 ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 
เวลา 14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
  และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม 0203  
  อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน 
ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสรุป
ประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน าผู้บริหาร
ของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน น าเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะทักท้วง ปรับแก้ไข จัดท ารูปเล่มส่งให้กับ
คณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรับทราบ และด าเนินการต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 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 าเนินงานระดบัพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา
เฉพาะ ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก  
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ  ตัว
บ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ  ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

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

สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ  4.96 3.75 3.75 3.75 3.00 4.52 4.27 4.11 4.11 4.52 4.27 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.49 4.49 5.00 5.00 4.49 4.74 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ  ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

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

สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

สมศ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

รวม 
(36 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ  - 4.25 4.25 4.25 - 3.96 3.96 4.25 4.25 3.96 4.19 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.56 - 5.00 5.00 4.56 5.00 

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

   
ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ

ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ ได้ดังนี ้
 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย  

ปี 2554 
ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5)  
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

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

4.87 4.55 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.88 4.56 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.56 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.58 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.84 4.61 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.75 4.54 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต              4.73 4.27 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสตูร 

ข้อ 6 6 3 4.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการประเมินหลักสตูรทุก

หลักสตูรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรฯ ซึ่งมีการประเมินหลักสตูรไมค่รบถ้วน 

- ข้อ 5 คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสตูรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรทีด่ าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร ยงัไม่ครบถ้วน 

- เกณฑ์เฉพาะข้อ 8 หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนสิิตที่
ศึกษาอยู่ในหลักสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ เนือ่งจากมีนิสิตระดับบณัฑติศึกษา 
1,318 คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  7,721 คน คิดเป็นร้อยละ  17.07  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  
(เง่ือนไข 1) 

69 215 70.96 216 71.29 5.00 5.00 
303 303 

หมายเหตุ : คณะรายงานข้อมลูจ านวนอาจารย์วุฒิปรญิญาเอก ไมไ่ดร้วมลาทุกประเภทอีก 1 คน เมื่อรวมแล้วมีอาจารย์วุฒิปรญิญาเอก
ทั้งหมด 216 คน 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 88.5 29.21 88.5 29.21 4.87 4.87 
303 303 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 7 ไม่พบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ มีเฉพาะการปรบัปรุง
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 4 5.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก ่

- ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) กอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา 

- ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันิสติ 

ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ได้แก ่

- ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสติตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมผีลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  

- ข้อ 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตไดร้ับการยกย่องชมเชย ประกวดเกียรติคณุดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ

1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 658 85.79 658 85.79 4.29 4.29 
767 767 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   985 985     
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน   1,048 1,048     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   658 658     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน   135 135     
  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน   15 15     
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร 

ลาอุปสมบท 
คน   3 3     

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน   109 109     
  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ท างาน คน   65 65     
  เงนิเดอืนหรอืรายได้ตอ่เดอืนของผู้ส าเรจ็

การศกึษาที่ไดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 
คน   18,724.40 18724.40     

2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมินจาก

นายจ้าง 

0 3.94 3.94 3.94 3.94 

3  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 119.75 28.11 119.75 28.11 5.00 5.00 
  426 426     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด 

คน   426 426     

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   217 54.25 217 54.25     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding) 
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน   70 35.00 70 35.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมี
การตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI หรือวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน   30 22.50 30 22.50     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทีได้รับการยอมรบัในสาขา หรือ
ในระดบัสากล เชน่ ISI หรือ Scopus 

ผลงาน   8 8.00 8 8.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

4  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อย
ละ 

0 9.50 95.00 9.50 95.00 5.00 5.00 

10 10     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน   10 10     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ
วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมกีาร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI 

ผลงาน   6 1.50 6 1.50     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิีม่ี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   1 0.50 1 0.50     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน   2 1.50 2 1.50     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถกูจัดอยู่ในควอไทลท์ี ่1, 2, 3 หรือ 4 
(Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   6 6.00 6 6.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

14 

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 0 1,587 5.24 1,587 5.24 4.36 4.36 

  303 303 
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   12 0.00 12 0.00     
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   31 62.00 31 62.00     
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   82 410.00 82 410.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   1 1.00 1 1.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   19.5 58.50 19.5 58.50     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   69 414.00 69 414.00     
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.0 0.00 0 0.00     
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   23.5 117.50 23.5 117.50     
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   63 504.00 63 504.00     
  ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0 0.00     
  ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน   0 0.00 0 0.00     

  ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน   2 20.00 2 20.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต          5.00 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              5.00 4.74 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 200000 538,687,121 1,857,541.80 538,687,121 1,857,541.80 5.00 5.00 
290 290 

5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 0 152.25 49.0 159.00 51.1 5.00 5.00 
311 311 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน   303 303     
  จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด คน   8 8     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมกีาร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน   169 42.25 169 42.25     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   4 2.00 4 2.00     

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน  0 0 0 0   

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทลท์ี ่1, 2, 3 หรือ 4 
(Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน   3 3.00 4 4.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   105 105.00 109 109.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 4 1.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5)  

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 1 0.75     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

หมายเหตุ : มผีลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
 ในควอไทล์ที่ 1, 2, 3, 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI และ 
Scopus เพิ่มเป็นจ านวน 109 เรื่อง  และงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง และงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน จ านวน 1 เรื่อง 

6 

(สมศ.) 
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 68 21.86 43 13.83 5.00 3.46 

311 311 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง   8 4     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง   17 21     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เร่ือง   24 8     
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ เร่ือง   19 10     

หมายเหตุ : มจี านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์แก้ไข ได้แก่ เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง เชิงนโยบาย 21 เรื่อง เเชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง และทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์ 10 เรื่อง 

7 

(สมศ.) 
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0 35.25 11.33 36.00 11.58 5.00 5.00 
311 311 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เร่ือง   37 9.25 37 9.25     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เร่ือง   36 18.00 36 18.00     

  ต าราหรอืหนังสือที่มกีารประเมินผา่นตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 

เร่ือง   4 3.00 5 3.75     

  ต าราหรอืหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรอื
หนังสอืที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง   5 5.00 5 5.00     

หมายเหตุ : มีผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรบัรองคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมนิผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด จ านวน 5 เรื่อง  

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม          5.00 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 

8 

(สมศ.) 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 65 46.43 70 50.00 5.00 5.00 

140 140 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง   40 40     
  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เร่ือง   22 25     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  

ปี 2554 
ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5)  
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เร่ือง   3 5     
  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง   140 140     

หมายเหตุ : มผีลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยัเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ ใช้การพัฒนากรรวิจยั 25 เรือ่ง และใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 5 เรื่อง 

9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       5.00 4.67 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 มกีารก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ เนื่องจากมี
การก าหนดเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคณะ เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนวัตกรรม แต่การสร้างมาตรฐานดังกล่าวไมไ่ด้ก าหนดโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศลิปะและวฒันธรรม 

10 

(สมศ.) 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 เนือ่งจากไม่พบเอกสารหลักฐานที่ไดร้ับรางวัล/การยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมในรอบปีการศึกษา 2554 
11 

(สมศ.) 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ          4.79 4.19 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 2 5.00 2.00 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากความรู้ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นที่ก าหนดในข้อ 

1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

- ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ข้อ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุัน หรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาที่เปน็ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00 
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.9 3.96 3.96 3.96 3.96 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  

ปี 2554 
ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5)  
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ         5.00 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         4.98 4.78 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00 
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(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.95 4.56 4.95 4.56 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จากผล
การด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
พิจารณาร่วมกันจากท้ังผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- กระบวนการติดตาม ก ากับและควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ และควร
รายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผน ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การจัดการเรียน

การสอนและการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 
2. คณะมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
3. คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

2. ควรมีการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารฯ 

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

4. ควรส่งเสริมให้มีรายวิชาที่ท าการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น 
5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชา  
6. แบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ยังมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

น้อยกว่าหลักทางสถิติ ควรด าเนินการติดตามแบบส ารวจให้เป็นไปตามหลักทางสถิติ อย่างน้อยร้อยละ 20 ซึ่งจะส่ง
ให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

7. ควรด าเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตให้ครบตามแผนงานประจ าปีที่
ก าหนด ตลอดจนประเมินโครงการหรือกิจกรรมฯ ให้ส าเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด  

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 5.00 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิตครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และมุ่งเน้นให้
นิสิตมีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถประสานงานและเข้าถึงนิสิต ตลอดจนศิษย์เก่า 

รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 5 หน้า  18 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรประชาสัมพันธ์ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตและ

บุคลากรของคณะทราบ เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
2. คณะควรมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านทักษะภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้แก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  

3. คณะควรปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมของนิสิต และการด ารงชีวิตของนิสิตในการ
เรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัย และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการใน
สังคม จึงมีความสามารถในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกจ านวนมาก 

2. คณะให้ความส าคัญในการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต 
3. คณะมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์แก่สาธารณชน สามารถใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีความร่วมมือในการท าวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา ระหว่างภาควิชา 
คณะ หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 

2. คณะควรรวบรวมและจัดการความรู้จากงานวิจัย เพ่ือถ่ายทอดสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเน้น
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

3. คณะควรเพิ่มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งการจัดการความรู้จากนักวิจัยอาวุโส ถ่ายทอดสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. คณะมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัว ท าให้การบริการวิชาการมี

ประสิทธิภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากขึ้น 
2. คณะควรเพิ่มโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นการ

พัฒนานิสิตทางวิชาการและทักษะในการท างาน 
3. คณะควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการแก่สังคมต่างๆ สู่สาธารณชนให้มากข้ึน โดยอาศัย

รูปแบบสื่อที่หลากหลาย ทันสมัย และกว้างขวาง 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์  
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรบูรณาการองค์ความรู้ของวิศวกรรมศาสตร์ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตให้มากข้ึน พร้อมทั้งเผยแพร่นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ระหว่างภาควิชาต่างๆ คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5  
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน

ภายในคณะ 
2. คณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้จากการบริการวิชาการ มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับ

แผนปฏิบัติการของคณะ   
 จุดที่ควรพัฒนา 

- การพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ อย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เก่ียวข้อง
กับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งประเด็น
การจัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 

2. คณะควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดระดับความเสี่ยงเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า ได้ แล้วก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในคณะ และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะมีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน  และสามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.98 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 
ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ความเข้าใจและมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรก าหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตรน์ าผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และ

แผนพัฒนาคุณภาพ ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การในการด าเนินงานในส่วนที่รบัผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายใหผ้ลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี ้ 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ได้คุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนน
เฉลี่ ย  4 .58 ตัวบ่งชี้  สกอ .  คะแนนเฉลี่ ย  4 .56 ตัวบ่งชี้  สมศ .  คะแนนเฉลี่ ย  4 .54 และภาพรวม  
ตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 3.00 4.56 4.25 3.00 3.00 4.56 4.25 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

4.97 4.71 4.69 4.69 - 4.55 4.55 4.76 4.74 4.55 4.70 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.96 3.96 4.86 4.86 3.96 4.75 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.97 4.60 4.56 4.56 - 4.65 4.67 4.70 4.68 4.65 4.68 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  

- 3.50 3.50 3.50 - 4.49 4.49 3.50 3.50 4.49 4.09 

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

  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 5 หน้า  22 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่
ก าหนดร่วมกันภายในคณะ มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการ
ของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการในสังคม  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อย่างไร
ก็ตาม ควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน ได้คุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.58 ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.56 ตัว
บ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.54 และภาพรวม ตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. ด้านนิสติและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 4.71 4.67 4.67 3.00 4.70 4.46 4.50 4.43 4.70 4.56 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.38 4.32 4.70 4.70 4.38 4.61 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวตักรรม 4.93 3.50 3.50 3.50 - 4.46 4.46 4.22 4.22 4.46 4.34 
เฉลี่ยภาพรวม 4.97 4.58 4.56 4.56 3.00 4.54 4.43 4.58 4.56 4.54 4.55 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนานิสิต
อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ทั้งทางด้านทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งมีช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต
และศิษย์เก่า มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความคล่องตัว ท าให้การบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนด
ร่วมกันภายในคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สู่องค์กรนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ  ให้มีคุณภาพ และมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้
เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติ
การของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้เป็นอย่างด ี

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีคุณวุฒิปริญญา
เอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม   
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ได้
คุณภาพระดับดีมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 4.58 ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.56 ตัวบ่งชี้ สม
ศ. คะแนนเฉลี่ย 4.54 และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.55 มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

4.97 4.20 4.20 4.20 - 4.30 4.16 4.37 4.37 4.29 4.35 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 
   2) ด้านวิชาการ 4.95 3.33 3.33 3.33 - 4.36 4.36 3.97 3.97 4.36 4.04 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 4.50 4.50 - 4.26 3.96 4.50 4.50 4.26 4.42 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.58 4.45 4.82 4.80 4.61 4.70 

   1) ด้านการผลติบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 3.00 4.56 4.25 4.60 4.50 4.56 4.53 
   2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.49 4.74 
   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
   4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

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

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  มีคะแนนเฉลี่ย 

4.35 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.42  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัย
และสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถหารายได้มาเสริมกับงบประมาณ
แผ่นดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.53 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 

กลุ่มอาจารย์  จ านวน  5 คน 
1. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการให้ข้อมูลจากการ

สอบถามข้อมูลจากอาจารย์แต่ละท่าน การประชุมระดมสมองในระดับภาควิชา และมีการแจ้งให้ที่ประชุม
อาจารย์รับทราบ  

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เป็นผู้ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

3. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มีการด าเนินงาน เช่น 
- มีการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ โดยให้ทุนสนับสนนุการศึกษาต่อส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่  
- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวฒุิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการสอน 

4. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ซ่ึงด าเนินงานได้เฉพาะบางโครงการที่สามารถ
สอดแทรกในการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงผลการด าเนินงานที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่าง
แท้จริง 

5. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่างชัดเจน แต่สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกไม่มากนัก เนื่องจากความรับผิดชอบของนิสิตยังมี
น้อย อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการได้ 

6. การต่อยอดโครงการบริการวิชาการสู่งานวิจัย ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเงินทุน ก าลังคน และศักยภาพของทีม
วิจัย จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยได้ 

7. การจัดการความรู้ของคนในองค์กร ขึ้นอยู่กับการยอมรับร่วมกัน จึงจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันได้  โดย
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่อาจารย์รุ่นใหม ่ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารโครงการ  

8. ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในภาพรวม 
9. คณะมีการกระตุ้นให้อาจารย์เขียน มคอ. ผ่านที่ประชุมคณะ ซึ่งมกีารเขียนโปรแกรมสนับสนุน 
10. มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียน รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
11. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านทาง Social Media  
12. มุมมองการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
13. มีการสนับสนุนให้นิสิตท างานวิจัย โดยก าหนดให้นิสิตต้องเขียนโครงการ หลักการ จุดประสงค์ งบประมาณ เพื่อ

ขออนุมัติ 
14. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นน้อง เพื่อให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีคู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายวีดิโอการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ  
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กลุ่มนิสิต  จ านวน  5 คน 
1. นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมระดับคณะ/ภาควิชา  โดยมีโอกาสได้ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สนามบินอู่ตะเภา ท าให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

2. มีการจัดท าแบบประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ และประเมินการสอนของอาจารย์ แต่นิสิตไม่ได้รับทราบผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน จึงไม่สามารถประเมินได้ว่า อาจารย์ผู้สอนมีการน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ควรมีการชี้แจงให้นิสิตรับทราบ 

3. นิสิตมีโอกาสได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี 
4. การเรียนหลักสูตรนานาชาติ อาจไม่คุ้มค่ามากนัก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

อาจท าใหก้ารอธิบายไม่เข้าใจถึงเนื้อหาไดอ้ย่างชัดเจน 
5. มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติน้ าท่วม 
6. ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

- LCD โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ห้องน้ าเพียงพอกับความต้องการ  
- ร้านอาหารไม่เพยีงพอ  
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีปัญหาขัดข้องบ้าง 
- เครื่องมือรองรับการท าวิจัยส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท มีความเพียงพอ เนื่องจากอาจารย์มีทุนวิจัย

สนับสนุน เพ่ือรองรับการท างานวิจัยส าหรับนิสิต แต่มีปัญหาเครื่องมือเก่า อุปกรณ์ช ารุด และบางสาขายังขาดเครื่องมือที่
ช่วยให้นิสิตฝึกปฏิบัติได้จริง 

- มีการบริหารจัดการให้นิสิตแบ่งกลุ่มการท างานวิจัย ท าให้มีเครื่องมือที่เพียงพอกับความต้องการในการท าวิจัย  
7. มีการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของคณะ Facebook  
8. สโมสรนิสิต มีกระบวนการด าเนินงาน โดยการประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาโครงการกิจกรรมต่างๆ จากรุ่นพ่ี มี

การแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายด าเนินการ และมีการประเมินผลโครงการกิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในปีถัดไป ซึ่งการจัด
โครงการส่วนใหญ่ด าเนินงานตามท่ีรุ่นพี่จัด  

9. มีการสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับสโมสรนิสิต 
10. ได้รับความรู้จากบุคคลภายนอก เพ่ือให้ความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน การท างาน และเตรียมความพร้อมใน

การปฏิบัติงาน ได้แก่ พระ รุ่นพี่ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทภายนอก   
11. คณะมีสถานที่ออกก าลังกายให้กับนิสิต ซึ่งนิสิตมีโอกาสได้ใช้ แต่บางครั้งไม่เพียงพอกับความต้องการ ขึ้นอยู่กับ

ความสนใจของนิสิต 
12. ความพร้อมของห้องสมุด มีปัญหาในบางสาขาไม่มีในฐานข้อมูล หนังสือเก่า และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

พ้ืนที่อ่านหนังสือน้อย นอกจากนี้ นิสิตบางส่วนยังไม่รู้จักห้องสมุดของคณะ และการใช้ประโยชน์ของห้อง
นิทรรศการของคณะ  

13. การบริหารจัดการส าหรับภาคพิเศษ มีการดูแลนิสิต และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นมาตรฐานเดียวกับภาคปกติ   
14. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการในการฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากยังมีเครือ่งมือเก่า ล้าสมยั  
- ควรปรับปรุงสถานท่ี สภาพห้องของตึกเก่า และจดัหาเก้าอี้ใหม่ ส าหรับบางภาควิชา 
- ควรมีโรงอาหาร และร้านอาหาร ที่เพียงพอกับจ านวนนิสิตของคณะ 
- ควรมีมาตรการในการก ากับดูแลรกัษาความปลอดภัยในบรเิวณพื้นทีโ่ดยรอบของคณะ 
- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณ Wireless ของแต่ละภาควิชา เช่น ใต้ตกึภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
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กลุ่มศิษย์เก่า   จ านวน  3 คน 
1. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากคณะ ทั้งในการด้านให้ความรู้ และการฝึกอบรม เช่น 

- การสานสัมพันธ์ของศิษย์เก่า ประเพณี การรวมตัว เช่น สัมมนา การศึกษาดูงานสถานที่ส าคัญ โดยด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสมาคมศิษยเ์ก่ากับคณะ 

- การฝึกอบรมหลังจบใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการสอบ กว. ซึ่งจะรับทราบข้อมูลในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกหลังจากส าเร็จ
การศึกษา 

- มีการสื่อสารกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

- ควรน าเทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงมาก
ขึ้น 

- ควรให้ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุม และ กว. ทั้งด้าน EIA ISO 
เพื่อสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

3. ความแตกต่างระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน คณะควรผลักดันนิสิตในเรื่อง 
- นิสิตปัจจุบันมีความกระตือรือร้น มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ดังนั้น หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรบรรจุเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันที่เป็นจริง เพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับการน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

- นิสิตปัจจุบันมีการรับรู้เร็ว มีสมาธิน้อยในการเรียนรู้ ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
4. ลักษณะโดดเด่นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- มีลักษณะติดดิน สามารถอยู่ร่วมกับคนในองค์กรได้ดี เนื่องจากมีการผสมผสานการจัดกิจกรรมร่วมกันในหลายรูปแบบ เพื่อ
อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน แต่ทักษะการน าเสนอไม่โดดเด่น 

- มีความรักระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้อง เคารพรุ่นพ่ี 
- มีการปลูกฝังให้รุ่นน้อง รู้จักการออ่นน้อมถ่อมตน ท าให้เข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่าย 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีระบบบริหารจดัการที่ดเีพื่อรองรับกับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้น 
- ควรเพิ่มสมรรถนะทางด้าน ทักษะภาษา ไอที (IT) เทคนิคในการสื่อสาร 

6. ศิษย์เก่าเห็นด้วยกับการก าหนดเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สร้างนวัตกรรม เนื่องจากมีผลงานของ
นิสิตที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  1 คน 
1. คุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ของบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- สามารถปรับตัวเข้ากับทีมงานได้รวดเร็ว มีทัศนคติที่ด ี 
- มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับตน้ มีความรู้ความสามารถท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิงาน 
- สามารถปฏิบัติงานไดต้รงตามสายงาน 
- การอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผูใ้หญ่ มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 

2. ปัญหาด้านนิสิต  
- ความอดทน ความรู้ลดลง เลือกมาก ควรเน้นกระบวนการพัฒนานิสิตและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตสนใจการเรียนรู้มาก

ขึ้น  
- ความสนใจน้อย เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ มีความพยายามลดลง การปรับตัว การสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษ การพบปะการ

เจรจา บุคลิกภาพ และการน าเสนอ ไม่ค่อยดี แต่จะดีกับบัณฑิตที่ท ากิจกรรม 
3. อัตราการเข้าออกของบัณฑิตน้อยกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
บทที่ 5 หน้า  29 

4. เกณฑ์การคัดเลือกบัณฑิต ส่วนใหญ่พิจารณาด้านทัศนคติ ทักษะความรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
นอกจากนี้ มีเกณฑ์การวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5. การมองอนาคตส าหรับบัณฑิต  
- มุ่งเน้นการพัฒนาตามสายงาน เพื่อการได้งานท าที่ดีขึ้น  
- ต้องการมีอาชีพเป็นของตนเอง  
- ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน  

6. การเข้าสู่อาเซียน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการรับ เนื่องจากเน้นด้านความรู้เป็นหลัก และสามารถฝึกทักษะภาษา
เพ่ิมเติมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าบัณฑิตมีศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงออกทักษะ
ภาษาต่างประเทศได้ยิ่งดี เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน  5 คน 
1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

- คณะมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร มีการประชุมบุคลากรอาจารย์ สายสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ 

- คณะให้ความส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และมีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ 
ทุนศึกษาต่อ 

- บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาฝึกอบรม และสามารถขอทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ขอทุน
พัฒนาเครื่องมือต่างๆ 

2. มีการสอนงานให้กับรุ่นน้อง เพ่ือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน การดูแลเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ควรเลือกรับคนที่
รักองค์กร จะท าให้อยู่กับองค์กรไดน้าน 

3. มีการจัดท าคู่มือขอต าแหน่งที่ตรงกับสายงาน สามารถเรียนรู้และน าไปปฏิบัติงานได้จริงจากคู่มือ 
4. ประทับใจเพ่ือนร่วมงาน สังคมสภาพแวดล้อมการท างาน 
5. หัวหน้าภาควิชามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
6. การประกันคุณภาพมีความจ าเป็นในการบริหารงาน ท าให้การท างานเป็นระบบมากข้ึน  
7. มีการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกคณะ ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้ารับ

การฝึกอบรมค่อนข้างน้อย แตส่ามารถขออนุญาตได ้
8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคณะ 

- การประชุมที่แบ่งกลุ่มระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เข้าใจเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

- การจัดการห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิต ควรมีการวางแผนการจัดการห้องเรียนของแต่ละภาควิชาให้เพียงพอกับ
จ านวนนิสิต และควรมีห้องเรียนเฉพาะของแต่ละภาควิชา 

- เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ช ารุด ล้าสมัย ควรจัดหางบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 

- สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ควรมรีะบบการบรหิารจดัการสถานท่ีจอดรถส าหรับอาจารย์และนิสติ 
- ควรมีการบริหารจัดการโรงอาหาร ร้านค้าให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต และปรับค่าเช่าให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อ

ราคาค่าอาหารที่แพงเกินไป  
- ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีของคณะ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 
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