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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้เล็งเห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
การบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และให้ได้คุณภาพที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาท้ัง  สกอ.   สมศ. และกพร. เพื่อประกันความมั่นใจต่อนิสิตและประชาชนทั่วไป 

คณะฯ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  เรื่อยมา โดยให้            
ทุกหน่วยงานท าการประกันคุณภาพตามระบบ PDCA และจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้
ชัดเจนและดีขึ้น เพ่ือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะต่อไป 

รายงานประเมินตนเองฉบับนี้  มีสาระทั้งในด้านการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบและ
การประเมินในรอบปีการศึกษา 2555  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง ซึ่งเกิดจาก
ความมุ่งม่ันทุ่มเทของคณะท างานภายใต้การน าของรองคณบดีฝ่ายบริหาร   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ต้องแสดงความชื่นชมในความส าเร็จของรายงานฉบับนี้  
หากมีข้อบกพร่องประการใด  คณะฯ  ขอน้อมรับไว้พิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดชิ้นงานที่มีคุณภาพใน
ครั้งต่อๆ ไป  พร้อมนี้ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุดที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง              
ที่ให้ความร่วมมือและเสนอข้อคิดเห็นจนท าให้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  มีการพัฒนา      
และส าเร็จลุล่วงมาด้วยดีตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ 
 
 

 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ขวัญยืน) 

                           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง               
(Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้  
  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

 ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งช้ี*  
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.74 ดีมาก 4.35 ด ี 4.76 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.73 ดีมาก 4.32 ด ี 4.74 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี 4.32 ด ี 4.40 ด ี 4.67 ดีมาก 
รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.75 ดีมาก 4.35 ดี 4.72 ดีมาก 
รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.59 ดีมาก 4.37 ดี 4.72 ดีมาก 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

5.00 3.00 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

4.39 4.30 4.39 4.30 4.31 4.25 4.36 4.29 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 5.00 4.65 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

5.00 4.50 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.75 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

5.00 3.75 5.00 3.75 4.14 4.14 4.83 3.83 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

5.00 4.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.74 4.32 4.37 4.16 

คะแนนภาพรวม 4.76 4.35 4.74 4.32 4.67 4.40 4.72 4.37 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00)  รวม 21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

 (เต็ม 5.00 คะแนน) 

สกอ.    

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
7 ข้อ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
6 ข้อ 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

306,452.85 
บาท 

5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

5 ข้อ 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

สมศ.    

3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

116.67% 5.00 

4 1. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ 141.67% 5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

 (เต็ม 5.00 คะแนน) 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5 2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

42.21% 5.00 

6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 20.61% 5.00 
8 3. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

67.86% 5.00 

9 4. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

11 5. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 11  ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 44.10% 3.67 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 4.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 4 ข้อ 4.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ 4.00 
สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

86.46% 4.32 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.77 3.77 

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.14 4.14 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น

สังกัด 
4.32 4.32 
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* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 3.00 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร

ทุกระดับของคณะ 
5  ข้อ 3.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 3 ข้อ 3.00 
สมศ.    

7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 5.76 2.88 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 3.81% 3.18 
    

4. ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภาพอยู่ในระดบั ต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดงันี ้

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 10.56% 1.76 
    
    

สมศ.    
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5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 0 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    

    
สมศ.    

    

 * ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว 
ให้ปรับใช้ผลจากคณะกรรมการ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา 1 ข้อ  และแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา  1  ข้อ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1.   
2.   
3.   

 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. มีสัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการน้อย  

 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. กระตุ้นและสง่เสริมให้อาจารย์ภายในคณะฯ ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ถือก าเนิดมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่าง
ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 โดยท่านหม่อมหลวงชูชาติ ก าภู จนถึงปี พ.ศ.2494 ได้
สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทานในปี พ.ศ.2497 และ
เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี 2509 ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน จากวิทยาเขตบางเขนมาด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546 สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ออกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เป็น 1 ใน 6 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดย
สมบูรณ์ โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ในวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. รศ.พันธุ์ ช.   พหลโยธิน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2546-2547 

2. รศ.ดร.สมยศ  เชิญอักษร ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2547-2551 

3. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2551-2555 

4. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 

 

 

เครื่องหมายประจ าคณะ สีประจ าคณะ 

 

สีเลือดหมู 

ต้นไม้ประจ าคณะ 

ต้นตาล 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
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 ปรัชญา และปณิธาน : 
“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม” 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) : 
 “เป็นผู้น าทางวิชาการและวิจัยระดับประเทศและนานาชาติด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตรพลังงานและโครงสร้าง
พื้นฐาน ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม” 
 

 พันธกิจ (Mission) :  
 1.  ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะใน
วิชาชีพตามความต้องการของประเทศ  
 2. ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการ
งานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ  
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่ชมุชนและสงัคม
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสังคม และสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
 5.  บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการท างานอย่างมีความสุข 
 

 วัตถุประสงค์ : 
1.  ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมด้านการเกษตร  พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานเน้น

ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาอังกฤษ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีจิตส านึกของการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยี   ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้ 

2.  ค้นคว้าวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ที่สั่งสมมา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่  น าไปสู่การพัฒนา
ระบบการผลิตทางด้านเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออกสร้างต้นแบบระบบการผลิตพลังงานทดแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์และน าเสนอผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ 

3.  ประยุกต์ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่สั่งสมมาด้านวิศวกรรมเกษตร ชลประทาน อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม
และระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการวิชาการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบ ด าเนินงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ให้ชุมชนและสังคมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน   

4.  ส่งเสริมสนับสนุน รักษาและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสังคม  สร้าง
ค่านิยมให้นิสิตและบุคลากรมีความเสียสละ  มีจิตส านึกที่ดี  และช่วยเหลือสังคม 

5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีการกระจายอ านาจ และสร้างการมีส่วนร่วม
พัฒนาบุคลากร สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท างาน  สร้างฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารเน้น
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ มีสวัสดิการและความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.2 ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และวัตถุประสงค์ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีลักษณะโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ของสถาบันอ่ืนในประเทศ คือมีรากฐานและความเข้มแข็งทางวิชาการในศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูก  การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังเก็บเกี่ยว
และการแปรรูปผลผลิต ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานที่จัดการเรียนการสอนด้านวิธีการพัฒนาพ้ืนที่
เกษตรกรรม ตลอดจนการจัดการทรัพยากรดินและน้ า มีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพ่ิมศักยภาพท้ังในข้ันตอนการผลิตพืชและกระบวนการหลังเก็บเกี่ยว มีสาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหารที่ผสานความรู้ทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหารในการแปรรูปผลิตผลเกษตรและ
อาหารให้มีมูลค่าและคุณค่าที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทุกสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีความพร้อมที่จะ       
บูรณาการองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่สังคมทุกระดับ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศ ดังนั้นกล่าวโดยสรุป เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน คือ “วิศวกรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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ล าดับ 
 

ชื่อโครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ สอดคล้องกับ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
มก.ที่... 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

แผนงาน : จัดการเรียนการสอน 
1 โครงการจัดการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา 
- 1,000,000 2 

2 โครงการปรับปรุงกระบวนการรับ
นิสิตและการให้บริการด้านข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาของคณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

- 300,000 2 

3 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ของ
คณะฯ 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

- 200,000 2 

4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
นิสิตสู่ e-Engineers 

ผช.ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

- 1,230,478 2 

5 โครงการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและนิสิต 

ผช.ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

- 479,000 2 

6 โครงการเสริมสร้างค่านิยมที่ดี ผช.ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

- 980,285 2 

7 โครงการสัมพันธ์สนทนา (KM) ผช.ฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

- 170,000 7 

8 โครงการสุนทรียสนทนา ผช.ฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

- 50,000 1 

แผนงาน : การวิจัย 
9 โครงการสนับสนุนงานวิจัยทั่วไป 

 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 250,000 7 

10 โครงการการให้รางวัล 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 50,000 7 

1.4 แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 
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ล าดับ 
 

ชื่อโครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ สอดคล้องกับ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
มก.ที่... 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

แผนงาน : บริการวิชาการ 
11 โครงการบูรณาการวิชาการและ

วิจัยร่วมเอกชนทางด้านเทคโนโลยี
เ ก ษ ต ร เ พ่ื อ น า ผ ล ง า น ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 400,000 7 

12 โครงการเสวนา : การระดม
ความคิดในการท างานวิจัยให้มี
ความสุขเชิงบูรณาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 60,000 3,7 

13 โครงการ IT ส าหรับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 200,000 3 

14 โครงการติดตามและวิ เคราะห์
ข้ อมู ลผล งานวิ จั ยและบริ กา ร
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 20,000 3 

15 โครงการปลูกจิตส านึกส าหรับ
นักวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 20,000 2 

16 โครงการนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ภัยพบิัติทางธรรมชาติ 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

- 200,000 3 

แผนงาน : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
17 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณ ี
ผช.ฝ่ายกิจการ

นิสิต 
- 224,193 2 

แผนงาน : การบริหารจัดการ 
18 โครงการจัดท าแผนประจ าปีและ

แผนระยะยาวของคณะวิศวกรรม
ศาตร์ ก าแพงแสน 

คณบดี/รอง
คณบดี/ผช. 

- 250,000 5 

19 โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศฯ 

- 180,000 5 

20 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศฯ 

- 60,000 5 
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ล าดับ 
 

ชื่อโครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ สอดคล้องกับ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
มก.ที่... 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

21 โคร งการแลก เปลี่ ยนนิ สิ ตกั บ
ต่างประเทศ 

ผช.ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

- 280,000 5 

22 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
บุคลากรและนิสิต 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- 20,000 5 

23 โครงการอบรมนพลักษณ์คณาจารย์
และบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

ผช.ฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

- 400,000 5 

24 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการเงิน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- 64,000 5 

25 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส านักงานเลขานุการ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- 300,000 5 

26 โครงการการด าเนินงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

ผช.ประกัน
คุณภาพ 

- 238,000 2 
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ที ่ กิจกรรม 

ปี 2555 ปี 2556 

มิ.
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 วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน             
2 เก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2555   ตามคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาปี 2555 
            

3 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับคณะ 

            

4 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อก าหนดวัน เวลา ในการประเมินระดับ
หน่วยงานย่อย 

            

5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชา/สาขาวิชา             
6 หน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา จัดท า SAR/เตรียมการประเมิน             
7 ด าเนินการประเมินภาควิชา/สาขาวิชา             
8 แจ้งข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา/สาขาวิชา             
9 เตรียมการประเมินระดับคณะฯ/ แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ/คณะฯน าผลการ

ประเมินจัดท า SAR บนฐานข้อมูล CHE QA Online และส่ง SAR ให้คณะ
กรรมการฯ  

            

10 ด าเนินการประเมินระดับคณะฯ             
11 คณะส่งรายงานการประกันคุณภาพให้มหาวิทยาลัยหลังรับรายงานผลการประเมินฯ             
12 หน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินและน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
            

13 โครงการรางวัลคุณภาพ             

 1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 
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คณะผู้บริหาร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ขวัญยืน 

    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

อ.ดร.สมชาย ประยงค์พันธ ์ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธ์ิ อ.ดร.วันรัฐ อับดลุลากาซิม 

 

   

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผศ.ดร.อมรฤทธ์ิ พุทธิพิพัฒน์ขจร  อ.ดร.วงศ์ผกา  วงศ์รัตน ์ อ.ดร.ศิรศิักดิ์ เชิดเกยีรติพล อ.วัชมา  โพธิ์ทอง  

1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

http://civil.eng.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apanutda&catid=38&Itemid=86
http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Apatung&catid=36&Itemid=37&lang=th
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apapasee&catid=34&Itemid=62
http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Awanrat&catid=36&Itemid=37&lang=th
http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/cpe4/index.php?option=com_content&view=article&id=21&catid=35&Itemid=41
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=68:wongpagar&catid=34&Itemid=61
http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Asilisak&catid=36&Itemid=37&lang=th
http://me.eng.kps.ku.ac.th/me-v2/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Alec-watchma&catid=34&Itemid=61
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หัวหน้าภาควิชา 
วิศวกรรมเกษตร 

หัวหน้าภาควิชา 
วิศวกรรมชลประทาน 

หัวหน้าภาควิชา 
วิศวกรรมการอาหาร 

หัวหน้าภาควิชา 
วิศวกรรมโยธา 

ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา ผศ.นิมติรเฉดิฉันท์พิพัฒน ์ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิ์รณ อ.ดร.สริัญญา ทองชาติ 
 

 

 

  

หัวหน้าภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหน้าสาขาวิชา 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ประธานโครงการ 
เปิดสอนปริญญาตรภีาคพิเศษ 

อ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ อ.ดร.จักกริช พฤษการ อ.ดร.สมชาย ประยงค์พันธ ์ อ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ 

  

  

ประธานโครงการ 
เปิดสอนปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 2 

ประธานโครงการหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 

ประธานโครงการหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ภาคพิเศษ 

ประธานโครงการหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคพิเศษ 

อ.ดร.สริัญญา ทองชาติ  อ.เสกสรรค ์ มธุลาภรังสรรค ์ ผศ.ดร.ศิวลักษณ ์ ปฐวีรัตน์ อ.ชนมน  จันทนา 
 

http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Apata&catid=36&Itemid=37&lang=th
http://www.eng.kps.ku.ac.th/person/show_all_personal_pic.php?perID=80
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ronnarit&catid=34&Itemid=61
http://civil.eng.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Asirunya&catid=38&Itemid=86
http://me.eng.kps.ku.ac.th/me-v2/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Alec-hatitep&catid=34&Itemid=61
http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/cpe4/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=41
http://civil.eng.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apanutda&catid=38&Itemid=86
http://civil.eng.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Apanutda&catid=38&Itemid=86
http://civil.eng.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Asirunya&catid=38&Itemid=86
http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/cpe4/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=41
http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Asiwalux&catid=36&Itemid=37&lang=th
http://me.eng.kps.ku.ac.th/me-v2/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Alec-chonmon&catid=34&Itemid=61
http://me.eng.kps.ku.ac.th/me-v2/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Alec-chonmon&catid=34&Itemid=61
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  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม   

หัวหน้า 
ส านักงานเลขานกุารคณะฯ 

  

  ผศ.บุญมาป้านประดิษฐ์   นางวัฒนาพ่ึงชัย  

 

 คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 

2. คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

3. คณะท างานและจัดการพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

4. คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนคณะฯ  

5. คณะกรรมการศูนย์เตือนภัยและติดตามภัยพิบัติจากน้ า 

6. คณะกรรมการจัดสรรเงินค่าตอบแทนส่วนแบ่งจากโครงการพัฒนาวิชาการ 

7. คณะกรรมการวิจัย 

8. คณะกรรมการหน่วยห้องสมุด 

9. คณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา 

10. คณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 

11. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

12. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

13. คณะกรรมการกิจการนิสิต 

14. คณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 

15. คณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ฯ และ

คณะฯ 

16. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

17. คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/person/show_all_personal_pic.php?perID=81
http://www.eng.kps.ku.ac.th/person/show_all_personal_pic.php?perID=152
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1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ท่ีคณะฯ ภาคภูมิใจ 

 นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้าเหรียญเงิน
จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการ
สาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์
ดร.ชัย มุกตพันธ์ุ เมื่อวันที่27 เมษายน 2556 
  โดยการแข่งขันครั้ งนี้มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมโยธาจากสถาบันการศึกษาช้ันน าของประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันหลายทีม  โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อน าไปสู่
การพัฒนางานศึกษาวิจัยให้ดีขึ้นและได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอันจะน าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไป
การแข่งขันเป็นลักษณะการน าเสนอโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ก าหนดจากการแข่งขันผลปรากฏว่า ทีม
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนท าคะแนนจนสามารถคว้าเหรียญ
เงินมาครองได้ส าเร็จ 
 

นิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
ได้รับรางวัลการน าเสนอภาคบรรยายดีเด่น 
ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติคร้ังท่ี 10 

นางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณจากห้องปฏิบัติการ Near Infrared ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหารได้รับ รางวัลการน าเสนอภาคบรรยายดีเด่น ในบทความวิจัยเรื่อง "การสร้างเคร่ือง Diode Array NIR 
spectrometer ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ ามันและความชื้นในผลปาล์ม" ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวหน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยข่อนแก่น ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็น เตอร์ 
ขอนแก่น 

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นี้แบ่งการประชุมออกเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน 
postharvest machinery, biology, logistics และ safety มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานอย่างมากมายโดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย
จ านวนทั้งสิ้น 91 บทความและภาคนิทัศน์จ านวน 113 บทความ จากสถาบันการศึกษาและวิจัยจากภาครัฐ 26 แห่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศนอกจากน้ียังมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนสนใจน าเข้าร่วมน าเสนอผลงานด้วย 

 

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ronnarit&catid=34&Itemid=61
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ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการอาหารรุ่น FE 15 คว้ารางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขันผลงานในโครงการ TPm Champion 2012 

โครงการ TPm Champion ถูกจัดขึ้นทุกปีเป็นการแข่งขันการ
น าเสนอผลงานที่ใช้ในการปรับปรุงงาน จากส่วนงานต่างๆของบริษัทใน
เครือเบทาโกร การปรับปรุง อาจเป็นการเพิ่มผลผลิต หรือการปรับปรุงอ่ืน
ที่ผลักดันให้งานนั้นๆเกิดประสิทธิผลสูงสุด และผลตอบแทนที่ ได้ อาจ
แสดงในแง่ค่าใช้จ่ายโรงงาน คุณภาพชีวิตพนักงาน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในการแข่งขันปีล่าสุด TPm Champion 2012 คุณทรงยศ 
เหลืองวิชชเจริญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร รุ่น FE 15 
ปัจจุบันท างานอยู่ที่ บริษัท B.Food Product International ในเครือเบ
ทาโกร ได้ตั้งทีมช่ือ ‘D.I.Y’ กับเพื่อนร่วมงานส่งผลงานสร้างสรรค์ช่ือ 
‘D.I.Y. Automation by LBDE’ เข้าแข่งขันซึ่งเป็นการออกแบบและสร้าง
เครื่องจักร เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นการทดแทนการใช้แรงงาน 
และเพิ่มผลผลิตให้กับแผนกผลิตของโรงงานโดยเครื่องจักรนี้ เป็น
นวัตกรรมที่มีต้นทุนต่ าบริษัทสามารถผลิตได้เองและมีประสิทธิภาพสูง 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 89 ทีม ทีม D.Y.I. ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2556 
 

เหรียญทองแดง-การแข่งขนัแก้ปญัหาทางวิศวกรรมปฐพี 

นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้าเหรียญทองแดง
จากการแข่งขนัแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพีซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธุ์ 
เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556 
       โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
โยธา ช้ันปีท่ี 4  จากสถาบันการศกึษาช้ันน าของประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม  วัตถุประสงค์หลักในการจดัการแข่งขันเพื่อใหน้ิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความคิดและความรู้ทางด้านวิชาวศิวกรรมปฐพี
และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันต่อไปการแข่งขันเป็นลักษณะการแก้ปัญหาทางด้านวศิวกรรมปฐพีโดยท า 
PowerPoint น าเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการ จากการแข่งขันผล
ปรากฏว่าทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ท าคะแนนจนสามารถคว้า
เหรียญทองแดงมาครองได้ส าเร็จ 
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นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ 
คร้ังที่ 19 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 19ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพร จังหวัดชุมพรร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทยซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ บทความเรื่อง
เครื่องเปลี่ยนถุงน้ าเกลืออัตโนมัติส าหรับสัตว์ใหญ่ (An 
automatic saline bag replacement machine for 
farm animal)สามารถคว้ารางวัลโครงงานด้านความคิด
สร้างสรรค์รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์มาครองได้
ส าเร็จ 

รถประหยัดเชื้อเพลิงThe 15th Honda Eco Mileage Challenge 
การแข่งขันรถประหยัดเช้ือเพลิงThe 15th Honda Eco Mileage Challengeเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ที่

ผ่านมา ณ สนามไทยแลนด์เซอรก์ิตจ.นครปฐมนิสติและอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ร่วมแรงร่วมใจประดษิฐ์รถ
เข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม คือทีมNAGA RAINและทีมGreen Serpent  ซึ่งทีม Green Serpent สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 
ประเภทรถประดิษฐ์ขวัญใจมหาชนและทีม NAGA RAIN ได้สถิติการประหยัดเช้ือเพลิง อันดับที่ 15 ด้วยสถิติกว่า 551.29 
km/Litreจากทีมผู้เข้าแข่งขัน  483 ทีมอันเป็นความภูมิใจของทั้งภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้ง
เป็นบันไดให้นิสิตรุ่นหลังก้าวตามเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตของวิทยาเขตก าแพงแสนให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะชนต่อไป 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555       

  

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  1-15           

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล คว้าทุนเซเรบอสอวอร์ด 2012 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุลอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์เข้ารับประทานทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos Awards)คร้ังที่12 ประจ าปี 
2555 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย  จากข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ผวิหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจรเข้:ทางเลือกส าหรับการรักษาแผลไฟ
ไหม"้ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท 

โครงการทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos Awards) เป็นโครงการทุนที่มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคน
ไทย และ บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทาง
โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาลนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ
ทั่วไป ซ่ึงทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้นซ่ึงในปีน้ีมีทางโครงการฯ ได้มอบทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ดให้กับนักวิจัยทั้งสิ้น 3 
ท่าน ด้วยกัน นอกเหนือจาก อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุลคือ เภสัชกร ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จากงานวิจัยเร่ือง "การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดสูงของสารสกัดมะขามป้อมและข่าเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ"   และ รองศาสตราจารย์เทวัญ จันทร์วิไลศรีภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยเร่ือง "ฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร แอดโดรก
ราโฟไลด์ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี"   นอกจากการมอบทุนเซเรบอสอวอร์ดแล้วทางมูลนิธิเซเรบอส ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตยัง
ได้จัดงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อเร่ือง "Food and Nutrition for Woman's Health in Modern World" ระหว่างวันที่ 11-
12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมารอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย 
กรุงเทพมหานครโดยมีการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่เคยได้รับทุนวิจัยดังกล่าว 
 

รางวัลภาคนิทัศน์ดีเด่น 
บทความ เรื่อง "การประยุกต์ใช้พลังงานขีดแบ่ง

ความเสียหายของมังคุดเมื่อรับภาระกระท าแบบกระแทก " 
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 10 
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่นจัดโดยศูนย์
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลั งการ เก็บ เกี่ ยว หน่วยงานร่ วม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและ
วิทยาการหลั งการ เก็บ เกี่ ย วมหาวิทยาลั ยขอนแก่น 23-
24 สิงหาคม 2555 

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Akobsak&catid=34&Itemid=61
http://www.brandsworld.co.th/main.aspx?sid=1286
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
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บทความอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความดีเด่น 
บทความเรื่อง"โลจิสติกส์ส าหรับการวางแผนการเพาะปลูกสับปะรดพันธุ์ควีนโดยประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิง

เส้นผสมจ านวนเต็ม (Cultivating planning logistics for Queen pineapple using mixed-integer linear 
programming)" โดย อาจารย์ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และ รศ.ดร.สมยศเชิญอักษร ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์มหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้เป็น"บทความดีเด่น"ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2555 (National Operations Research Network Conference, OR-NET 2012) โดยจัดขึ้นใน
ระหว่างวันท่ี 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการวิศวกรรม
อุตสาหการด้านการวิจัยด าเนินงานท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการส่งบทความเข้าร่วมการ
น าเสนอเป็นจ านวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป 

นางสาวศุทธหทัย โภชนากรณ์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.
ดร.รณฤทธิ์ฤทธิรณ จากห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1ระดับอุดมศึกษาจาก
การประกวดโครงการ "ความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 หรือSci& Tech Initiative and 
Sustainability Award: STISAเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 จัดโดย
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทเอสซี
จีเคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จ ากัดส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง การเป็น
ผู้น าในการด าเนินงานวิจัยของประเทศ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือ
เทคนิคนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถ
สร้างแผนธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือแผนแสดงศักยภาพการประยุกต์ใ ช้
ผลงานวิจัยซึ่ งผลงานที่ส่ งเข้าประกวดและได้รับรางวัลในครั้ งนี้คือ 
"การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซ้ือปลาทูน่าด้วยเทคนิค 
Near Infrared (NIR) Spectroscopy" 
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 1.9.1  งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 22,171,100.00 40,008,111.50 -17,837,011.50 27,144,600.00 45,338,303.26 -18,193,703.26 26,530,100.00 26,530,100.00 - 

งบประมาณเงินรายได ้ 82,770,686.37 77,641,673.35 5,129,013.02 130,909,156.23 80,824,737.59 50,084,418.64 163,795,912.12 131,884,696.00 31,911,216.00 

รวม (บาท) 104,941,786.37 117,649,784.85 -12,707,998.48 158,053,756.23 126,163,040.85 31,890,715.38 190,326,012.12 158,414,796.00 31,911,216.12 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ ปีงบประมาณ 2555 (บาท)  

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 132,301,513.36 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 34,052,367.29 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 77,006,439.08 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 11,749,257.17 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 25,614,859.30 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 3,601,963.44 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 1,700,415.14 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 20,964,901.02 
สินทรัพย์ถาวร 1,367,380.00 

1.9 ข้อมูลทางสถิต ิ
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 รายรับ-รายจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย 
(บาท) 

 

1. รายได้ทีไ่ดร้ับจัดสรรจากรัฐบาล 26,530,100.00 1. งบบุคลากร 30,771,838.00 
2. รายไดจ้ากการจดัการศึกษา 150,734,521.00 2. งบด าเนินงาน 45,722,310.00 
3. รายไดจ้ากการบริการวิชาการ 11,224,751.00 3. งบลงทุน 40,952,200.00 
4. รายไดจ้ากการบริหารงาน 1,573,708.00 4. งบอุดหนุน - 
5.รายได้อื่น ๆ 262,932.12 5. งบอ่ืนๆ 4,166,512.90 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 190,326,012.12 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 121,612,860.90 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 
      

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  1-19 

1.9.2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร 

            

1. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร  

            

2. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร 

            

3. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร 

            

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

            

4. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา-ชลประทาน  

            

5. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

            

6. หลักสตูรหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ภาควิชาวิศวกรรม
การอาหาร 

            

7. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การอาหาร  

            

8. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การอาหาร 

            

9. หลักสตูรหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การอาหาร 

            

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 

            

10. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

                

11. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

            

ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

            

12. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

            

13. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชา
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

วิศวกรรมเครื่องกล
และพลังงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

            

14. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์และ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ 

            

15. หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ- 
โลจิสติกส ์

            

รวม 7      5        3 15  15  15 4 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

1.9.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา  ปีการศึกษา 2555 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
ป.โท ป.เอก 

1. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 34 6 4 44 
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
2.  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน     

- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต     
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
ป.โท ป.เอก 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 19 13 2 34 
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
3. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร     

- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 28 6 5 39 
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
4. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล     

- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 39 3  42 
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา     

- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 31 9  40 
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์     

- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 42   42 
- หลักสตูร     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     

- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต     

o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 4  0 4 
- หลักสตูร     
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
ป.โท ป.เอก 

o จ านวนรายวิชาที่เปิดบริการ     
รวมทั้งสิ้น .....7......ภาควิชา/สาขาวิชา     

- หลักสตูรทั้งหมด 197 37 11 245 
o จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด     

1.9.4 จ านวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 45.50 46.50 45 
ปริญญาเอก 31 34 35.5 
รวม 76.50 80.50 80.50 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 45.50 46.50 45 
ปริญญาเอก 31 34 35.5 
รวมท้ังหมด 76.50 80.50 80.50 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
มอบหมายให้ท า
วิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 2 1 2 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวม 2 1 2 

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

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 2 1 2 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวมท้ังหมด 2 1 2 

3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ 94 95 97 
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ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจยั) 172.5 176.5 166.50 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท (อาจารย์ทั้งหมด) 8 11 13 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศกึษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 180.5 187.5 179.50 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 
ภาคิวชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ ชาวต่างชาติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร 

0 5 3 8 0 1 1 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

0 3 4 7 0 2 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 

ภาควิชาวิศวกรรม
การอาหาร 

0 6 2 8 0 0 4 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 

0 5 5 10 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

0 9 4 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 

สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

0 8 1 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 

สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสา
หการ-โลจิสติกส ์

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

รวมทั้งหมด 0 39 19 58 0 4 10 14 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 81 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 0 45 34 79 57 14 8 0 79 
2 6-9 เดือน 0 0 3 3 2 0 1 0 2 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 1 2 3 3 0 0 0 3 
4 ลาศึกษาต่อ  0 13 0 13 13 0 0 0 13 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมท้ังหมด 0 46 39 85 62 14 9 0 85 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 0 45 35.5 80.5 58 14 8.5 0 80.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไมส่ามารถน ามานับได ้

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่) 

หน่วยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ อื่น ๆ รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิงาน ช านาญ

งาน 
ช านาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบตัิการ ช านาญ

การ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 
ส านักงาน
เลขานุการ 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 18 1 13 21 2 0 

วศ.เกษตร 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 10 2 0 0 

วศ.ชลประทาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 7 3 1 0 

วศ.อาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 4 0 0 

วศ.โยธา 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 3 0 0 

วศ.เครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 

วศ.
คอมพิวเตอร์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 

วศ.อุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

ศ.พลังงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 7 1 2 0 

คก.ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

รวม 0 0 0 2 1 0 5 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 40 39 1 48 44 5 0 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
     ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 ข้อมูลสรุปจ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะ หรอื
อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาต ิ

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
อาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยที่คณะ 

0 0 0 0 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบนันานาชาต ิ

0 0 0 0 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมพัฒนา

ตนเอง (ไม่นับซ้ า) 

จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จ าแนกตามประเภท) 
ประชุม/สมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 20 10 9 1 - 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 10 3 4 2 1 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 15 13 1 1 - 
ภาควิชากรรมการอาหาร 16 5 10 1 - 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 13 7 4 1 1 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8 2 5 1 - 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

5 - 4 - 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ-โลจิสติกส ์

3 1 2 - - 

ศูนย์พลังงานฯ 8 - 7 - 1 
รวม 98 41 46 7 4 
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1.9.5  จ านวนนิสิตทั้งหมด (นับจ านวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (รวม) 

112  112 91  91 108  108 137  137    448  448 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

                  

- ภาคปกต ิ 61  61 54  54 60  60 89  89    264  264 
- ภาคพิเศษ 51  51 37  37 48  48 48  48    184  184 
- นานาชาต ิ                   

2. สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา-ชลประทาน (รวม) 

52  52 48  48 49  49 65  65    214  214 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

                  

- ภาคปกต ิ 52  52 48  48 49  49 65  65    214  214 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาต ิ                   

3. สาขาวิชาวิศวกรรม 
การอาหาร (รวม) 

50  50 49  49 57  57 75  75    231  231 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

                  

- ภาคปกต ิ 50  50 49  49 57  57 71  71    227  227 
- ภาคพิเศษ          4  4    4  4 
- นานาชาต ิ                   

4. สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (รวม) 

108  108 92  92 103  103 178  178    481  481 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

                  

- ภาคปกต ิ 57  57 50  50 49  49 78  78    234  234 
- ภาคพิเศษ 51  51 42  42 54  54 100  100    247  247 
- นานาชาต ิ                   

5. สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล (รวม) 

114  114 97  97 60  60       340  340 

- ภาคปกต ิ 57  57 70  70 53  53 69  69    249  249 
- ภาคพิเศษ 57  57 27  27 7  7       91  91 
- นานาชาต ิ                   

6. สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ (รวม) 

-   82  82 83  83 96  96    261  261 

- ภาคปกต ิ    55  55 42  42       97  97 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555       

  

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  1-28           

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

- ภาคพิเศษ    27  27 41  41 96  96    164  164 
7. สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ (รวม) 

100  100             100  100 

- ภาคปกต ิ 52  52             52  52 
- ภาคพิเศษ 48  48             48  48 
- นานาชาต ิ                   

8. สาขาวิชาวิศวกรรม      
อุตสาหการ-โลจิสติกส์ 
(รวม) 

48  48             48  48 

รวมทั้งหมด                   
- ภาคปกต ิ 48  48             48  48 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาต ิ                   

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร (รวม) 

         22  22    22  22 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร 

                  

- ภาคปกติ          22  22    22  22 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาติ                   

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน (รวม) 

4  4    4  4 24 1 25    24 1 25 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

                  

- ภาคปกติ 4  4    4  4 24 1 25    24 1 25 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาติ                   
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่าง
ชาติ 

รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภาควิชาวิศวกรรม
การอาหาร (รวม) 

         7  7    7  7 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
การอาหาร 

                  

- ภาคปกติ          7  7    7  7 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาติ                   

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา (รวม) 

2  2    2  2 16  16    16  16 

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา 

                  

- ภาคปกติ 2  2    2  2 16  16    16  16 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาติ                   

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล (รวม) 

                  

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

         1  1    1  1 

- ภาคปกติ          1  1    1  1 
- ภาคพเิศษ                   
- นานาชาติ                   

- หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกลและ
พลังงาน 

2  2    2  2 2  2    2  2 

- ภาคปกติ 2  2    2  2 2  2    2  2 
- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาติ                   

รวมท้ังหมด                   
- ภาคปกติ 8  8    8  8 72 1 73    72 1 73 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่าง
ชาติ 

รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

- ภาคพิเศษ                   
- นานาชาติ                   

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
ภาควิชาวิศกวรรมเกษตร (รวม)       
- หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

      

- ภาคปกติ 3  3 18  18 
- ภาคพิเศษ       
- นานาชาติ       

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (รวม)       
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 

      

- ภาคปกติ       
- ภาคพิเศษ       
- นานาชาติ       

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (รวม)       
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 

      

- ภาคปกติ 2  2 9  9 
- ภาคพิเศษ       
- นานาชาติ       

รวมท้ังหมด       
- ภาคปกติ 5  5 32 2 34 
- ภาคพิเศษ       
- นานาชาติ       
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 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 

ปริญญาตรี (รวม)     72 119  191 62 117  179 
- ลาออก     10 11  21 14 10  24 
- คัดชื่อออก     62 108  170 48 107  155 
ปริญญาโท (รวม)             
- ลาออก             
- คัดชื่อออก             
ปริญญาเอก (รวม)             
- ลาออก             
- คัดชื่อออก             
รวมทั้งหมดทุกระดับ     72 119  191 62 117  179 
- ลาออก     10 11  21 14 10  24 
- คัดชื่อออก     62 108  170 48 107  155 

 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามล าดับ) 

 ข้อมูลสรุปจ านวนข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ และ
นิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

0 0 0 0 0 0 
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาคปกติ      
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 14 196.29 167.96 182.13 1:13 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 13 131.10 87.71 109.41 1:8 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 14 171.75 121.81 146.78 1:10 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12 156.84 172.34 164.59 1:14 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 189.84 227.84 208.84 1:14 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 12 134.24 143.77 139.00 1:12 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 19.94 24.00 21.97 1:7 

รวม 83 1,000.00 945.43 972.72 1:18 
ภาคพิเศษ      

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 14 100.00 90.00 95 1:7 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 13 25.24 10.88 18.06 1:1 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 14 1.41 7.06 4.2 1:0 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12 94.94 107.24 101.1 1:8 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 38.71 46.24 42.48 1:3 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 12 118.47 135.18 126.83 1:11 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 7.94 10.24 9.09 1:3 

รวม 83 386.71 406.84 396.78 1:5 

** หมายเหตุ** ค่า FTES ใช้ข้อมูลของคณะฯ จากการตรวจสอบข้อมูลกองแผนงานไม่มีสาขาอุตสาหการและ
คอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงการค านวณค่า FTES 

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 76.5 80.5 80.5 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 1,469.29 1,391.13 1,369.50 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  ) 

1:19.08 1:17.28 1:17.01 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม 

ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร 

65 - - 65 1 - - 1 1 - - 1 67 - - 67 

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

51 - - 51 2 - - 2 2 - - 2 55 - - 55 

ภาควิชาวิศวกรรม
การอาหาร 

69 9 - 78 3 - - 3 - - - - 72 9 - 81 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

54 3 - 57 - - - - - - - - 54 3 - 57 

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 

69 52 - 121 - - - - - - - - 69 52 - 121 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

- 62 - 62 - - - - - - - - - 62 - 62 

รวม 308 126  434 6   6 3   3 317 126 - 443 
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 ข้อมูลจ านวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

รายชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จ านวน
สมาชกิ 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

มี () ไม่มี () 
สโมสรนสิิต 16   
ชุมนุม TSAE Fomula I Vehicle Incubator 55   
ชุมนุม Innovative Robotica Club 28   
ชุมนุมดนตร ี 20   
ชุมนุมสันทนาการ 50   

รวมทั้งหมด 169 คน   

 

 ข้อมูลเงินบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 60,000.00 บาท 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________  

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า  

รวมทั้งสิ้น 60,000.00 บาท 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
1.  การพัฒนาระบบตรวจ

การบ้านรายบุคคลแบบ
ออนไลน์อัตโนมัต : 
กรณีศึกษา วิชา 
02207311 อุทกวิทยา
ทางวิศวกรรม 

10/2554 – 
10/2555 

อ.บุญรัตน์   
เผดมิรอด 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

5,000  5,000 

2.  การผลิตผลิตภณัฑส์าร
หอมระเหยจากข้าวหอม
มะลิหุงสุกด้วยเทคนคิเอ
นคปซูเลชัน 

10/2554 – 
9/2555 

ผศ.มนต์ทิพย์ 
ช่ าชอง 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
เกษตรและ
อาหาร 

40,000  40,000 

3.  การประเมินระดับความรู้
และทักษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการเรียน
รายวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม II ของนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร 

10/2554 – 
4/2555 

อ.วันรัฐ  
อับดุลลากาซิม  

คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร ์
ตร ์

5,000  5,000 

5.  การจัดการโซ่อุปทานและ  
โลจสิติกส์ที่เหมาะส าหรับ
สับปะรดพันธ์ุควีน 

10/2554-
8/2555 

อ.ชัยมงคล   
ลิ้มเพียรชอบ 

ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

 201,190 201,190 

6.  การแปรรูปขยะพลาสติก
เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 

10/2554-
9/2557 

ผศ.บุญมา   
ป้านประดิษฐ์ 

บริษัท เมือง
สะอาด จ ากดั 

 10,000,000 10,000,000 

7.  การปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพฝักวนิลาบม่ใน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ขุนวางโดบใช้ตู้บ่มฝัก   

10/2554-
9/2555 

ผศ.ดร.รณฤทธิ์    
ฤทธิรณ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 800,000 800,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
วนิลา เทคนิค สเปกโตรส
โกปีย่านใกล้ และ
หลักการจเีอ็มพ ี

8.  เครื่องขอดเกล็ดปลา 10/2554-
9/2556 

นายยงยุทธ   
พลับจะโปะ 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
เกษตรและ
อาหาร 

40,000  40,000 

9.  การพัฒนาชุดกลไกจับ
มะพร้าวส าหรับเครื่อง
กะเทาะกะลามะพร้าว  
คั้นกะทิ 

10/2554-
9/2555 

อ.แก้วกานต์   
พวงสมบัต ิ

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
เกาตรและ
อาหาร 

40,000  40,000 

10. ปัจจัยในการสกัดต่อสมบัติ
ของสารสกัดจากฝางและ
การน าไปใช้ประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

11/2554 - 
4/2555 

รศ.ดร.รังสินี   
โสธรวิทย ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

11. โปรตีนผงละลายน้ าได้
จากเมลด็ถั่วพู 

11/2554-
10/2555 

รศ.ประภาศรี   
สิงห์รัตน ์

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
และอาหาร 

40,000  40,000 

12. สารสกัดจากวัสดุเหลือท้ิง
ของมะม่วงเพื่อน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบของ
ฟิล์มย่อยสลายได ้

11/2554-
6/2555 

รศ.ดร.รังสินี        
โสธรวิทย ์

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
และอาหาร 

40,000  40000 

13. การวิเคราะหค์วามสุก
ของกล้วยหอมด้วย
เทคนิคการประมวลผล
ภาพ 

11/2554 – 
6/2555 

อ.เสกสรร   
มธุลาภรังสรรค ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
14. ระบบสั่งอาหารผ่าน

หน้าจอสัมผัสด้วยระบบ
ฝังตัว 

11/2554 – 
11/2555 

อ.อมรฤทธิ์   
พุทธิพิพัฒน์ขจร 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

15. การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมส าหรบันิสิตทีม่ี
ความรู้พื้นฐานทางด้าน
รายวิชา 01206221 
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ประยุกตส์ าหรับวิศวกร 

11/2554 – 
3/2555 

อ.ปริญญา   
พัฒนวสันต์พร 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

5,000  5,000 

16. พฤติกรรมการยดืตัวของ
เหล็กเส้นจากการทดสอบ
ก าลังรับแรงดึง 

12/2554 – 
5/2555 

อ.กฤษณะ   
จันทรโชต ิ

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

17. การศึกษาข้ันตอนของ
วิธีการวัดความพรุนโดย
ใช้การเปรียบเทียบอัตรา
การลดลงของความดัน 

12/2554-
12/2555 

อ.วัชรพล   
ชยประเสริฐ 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
และอาหาร 

40,000  40,000 

18. ชุดควบคุมระดับน้ า
อัตโนมัติ(Automatic 
water level control 
system) 

12/2554-
10/2555 

อ.วงศ์ผกา  วงศ์รัตน ์ คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

19. การหาวิธีท่ีเหมาะสมใน
การรั่วซึมของสระน้ าใน
สระเก็บน้ า 

1/2555 – 
1/2556 

ผศ.ดร. พงศธร  
โสภาพันธ ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

20. การท านายปริมาณสารไล
โคปีนและเบต้าแคโรที
นจากผลฟักข้าวหลังการ
เก็บเกี่ยว 

2/2555 – 
2/2556 

ผศ.มณทิพย์  
ช่ าชอง 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

21 การพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การส่งน้ าส าหรับโครงการ
ชลประทาน 

 

2554-2555 รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์  ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

150,000  150,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
22. ผลกระทบของใบมีดจอบ

หมุนแบบใหม่ที่มีต่อการ
สั่นสะเทือนของเครื่อง
พรวนจอบหมุนรถไถ   
เดินตาม 

 

2554-2555 อ.ศิริศักดิ์   
เชิดเกียรติพล 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

140,000  140,000 

23. การพัฒนาแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษา
คุณสมบัติของลวดตัวน า
ยิ่งยวด 

 

2554-2555 ผศ.ฐิติพงษ์  
สถิรเมธีกุล 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

27,000  27,000 

24. การประเมินผลของ
ปริมาณการให้น้ าของสาย
ยางน้ าซึมที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิต
ของมันส าปะหลัง 

 

2555 อ.สมชาย   
ดอนเจดีย ์

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

140,000  140,000 

25. การผลิตกา๊ซชีวภาพจาก
ระบบหมักจากผักตบชวา
แบบหมุนเวียนน้ า 

2555 นางสาวภารดี  
แซ่อึ๊ง 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

150,000  150,000 

26. การประเมินผลระบบ
ชลประทานน้ าหยดใต้ดิน 

2555 ผศ.นิมติ   
เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

120,000  120,000 

27. เครื่องผลิตแกส๊
คุณภาพสูงจากไม้เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 

2555 อ.กิติพงษ์  เจาจารึก ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

140,000  140,000 

28. การออกแบบและพัฒนา
ระบบการใช้ประโยชน์
ก๊าซชีวภาพแบบครบ
วงจรจากโรงเรือนโคเนื้อ 
(สถาบันวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนา 
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์) 

 
 

2555 อ.ชนมน จันทนา ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

120,000  120,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
29. การพัฒนาตรวจจับโรค

และแมลงศัตรมูัน
ส าปะหลังด้วยการ
วิเคราะหภ์าพถ่าย 

2555 อ.วันรัฐ   
อับดุลลากาซิม 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

120,000  120,000 

30. การศึกษาบรรเทาการอัด
แน่นของดินทรายแป้งใน
ไร่อ้อย 

2555 รศ.ประเทือง   
อุษาบริสุทธ์ิ 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

160,000  160,000 

31. การออกแบบและพัฒนา
ระบบการผลิตน้ ามัน
มะพร้าวบรสิุทธ์ิโดย 
วิธีการ Freez drying, 
Vaccuum dying และ 
Centrifuge 

 

2555 ผศ.ศิวลักษณ์   
ปฐวีรัตน ์

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

140,000  140,000 

32. การผลิตกล้วยไข่ผงโดย
วิธีท าแห้งแบบโฟมแมท 

2555 อ.ดร.ปรดีา   
ปรากฎมาก 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

 80,000 80,000 

33. การเพิม่เสถียรภาพการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซ
ล่าเซลผลึกเดยีวโดยสาร
สกัดแยกแสง 

3/2555 – 
8/2555 

อ.วรพจน์  
ศตเดชากลุ 

ทุนส่วนตัว  15,000 15,000 

34. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการ
บริโภคอยา่งยั่งยืนใน
ชุมชนกระตีบ จังหวัด
นครปฐม 

3/2555-
2/2556 

ผศ.สุกญัญา   
วิชชุกจิ        
(หัวหน้าโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

 90,000 90,000 

35. การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น
เพื่อส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืนในชุมชนกระ
ตีบ จังหวัดนครปฐม 

3/2555 – 
2/2556 

ผศ.สุกญัญา   
วิชชุกิจ        
(หัวหน้าโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

 90,000 90,000 

36. การพัฒนาเครื่องเก็บ
เกี่ยวมันส าปะหลังแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยถอนหัว  
มันส าปะหลังพร้อมการ
ตัดเหง้าและสับหัวมัน
ส าปะหลังเป็นมันเส้น 

3/2555-
3/2556 

รศ.วิชา หมั่นท าการ ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 1,005,000 1,005,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
37. การศึกษาพฤติกรรมและ

อายุการใช้งานของ
สะพานคอนกรตีอัดแรง
ชนิด  Box Girder 

4/2555-
11/2556 

รศ.ดร.วิชัย  
กิจวัทวรเวทย ์

IMMS Co,Ltd  300,000 300,000 

38. การวัดความยาวข้าวโพด
ฝักอ่อนแบบไม่จ ากัด   
ทิศทางการจัดวางด้วยวิธี
ถดถอยซ้ าที่แข็งแกร่ง 

4/2555-
4/2556 

อ.อมรฤทธิ์   
พุทธิพิพัฒน์ขจร 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

10,000  10,000 

39. เครื่องเก็บรวบรวมวัสดุ 
ริมขอบกั้น 

4/2555-
3/2556 

ผศ.ภรต  
กุญชร ณ อยุธยา 

ศูนย์ความเป้น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
เกษตรและ
อาหาร 

40,000  40,000 

40. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ของ
โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบตัิ
ซ้ าในพืชผักตระกลูแตง 

 
 

4/2555-
9/2557 

ผศ.เอกสิทธิ์  
 โฆสิตสกลุชัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 827,910 827,910 

41. การสกัดแคลเซียมจาก
เปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้
กรดอะซตีิกร่วมกับคลื่น
อัลตร้าโซนิกส ์

4/2555-
3/2556 

รศ.ประภาศรี  
สิงห์รัตน ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

42. การพัฒนาชุดควบคมุ
อุณหภูมสิ าหรับ
กระบวนการให้ความร้อน
แบบโอห์มมิคส าหรับ
อาหารเหลว 
((Development of 
temperature 
controller for ohmic 
heating of liqid food) 

 
      

4/2555-
8/2555 

อ.กอบศักดิ์  
กาญจนาพงศ์กุล 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
43. การวิจัยการจัด

กระบวนการเก็บรักษา
เมลด็พันธ์ุข้าวในไซโล 

5/2555-
12/2555 

อ.ศิริศักดิ์   
เชิดเกียรติพล 

มูลนิธิชัย
พัฒนา 

 131,050 131,050 

44. การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
การไหลของน้ าในคลอง
ชลประทานโดยกังหัน น้ า
แกนตั้งแบบลดแรงเสียด
ทาน 

5/2555 – 
4/2556 

อ.จิระกานต์ ศริิวิ
ชย์ไมตรี  
(หัวหน้าโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 1,055,000 1,055,000 

45. ระบบห้องสมุดออนไลน์
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

5/2555-
06/2556 

นางสาวศศิธร     
ชลรัตน์อมฤต 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

46. การหาความยาวของ
ข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิธี
วิเคราะหภ์าพถ่าย 

6/2555-
6/2556 

นายอมรเดช   
พุฒิพิพัฒน์ขจร 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

47. วิจัยสถาบันเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่ดีจากผู้ทีท าได้
ดีกว่าในเรื่องนวัตกรรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

6/2555-
1/2556 

รศ.ประภาศรี   
สิงห์รัตน ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

5,000  5,000 

49. ระบบควบคุมส าหรับรถ
หุ่นยนต์ต่อโยงกับรถพ่วง 

6/2555-
5/2556 

นายศุภชัย   
กุลมุติวัฒน ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

50. การตรวจจับแนวจดั
วางตัวของรถพ่วงที่ลาก
โดยแทร็กเตอรด์้วย
ระบบสื่อสารแบบไร้สาย 

6/2555-
5/2556 

อ.ศุภชัย   
กุลมุติวัฒน ์

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
เกษตรก่อน
และหลังการ
เก็บเกี่ยว 

40,000  40,000 

51. การศึกษาความล้าของ
แผ่นยางรองใต้คานชนิด
เสรมิแผ่นเหล็กชนิดยาง
ธรรมชาติและยาง
สังเคราะห ์

6/2555-
10/2556 

รศ.ดร.วิชัย  
กิจวัทวรเวทย ์

IMMS,Co,Ltd  500,000 500,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
52. การท านายอัตราการ

สูญเสียก๊าซระหว่างการ
รมยาในไซโลโดยวิธีการ
รวมผล 

6/2555-
5/2556 

อ.วัชรพล   
ชยประเสริฐ 

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

 250,000 250,000 

53. การพัฒนาต่อยอดเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน
แบบใบมีดชัก 

6/2555-
5/2558 

ผศ.ศิวลักษณ์   
ปฐวีรัตน ์

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

 732,320 732,320 

54. การพัฒนาอุปกรณ์วัด
สถานะความเค้นโดย
ประยุกต์ใช้เซนเซอร์   
เพียโซ 

7/2555-
6/2556 

รศ.ดร.ประเทือง  
อุษาบริสุทธ์ิ 

ศูนย์ความเป็น
เลิศดา้น
เครื่องจักรกล
เกษตรและ
อาหาร 

40,000  40,000 

55. การศึกษาระบบโลจิ
สติกส์ของเครื่องจักรกล
การเกษตรเพื่อการผลติ
อ้อยภายใต้บริบท AEC 

7/2555-
6/2556 

รศ.ดร.ประเทือง  
อุษาบริสุทธ์ิ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 1,500,000 1,500,000 

56. การผลิตกล้วยไข่ผงโดย
วิธีท าแห้งแบบโฟมแมท 

7/2555-
7/2557 

อ.ดร.ปรดีา   
ปรากฎมาก 

ส านนักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

 468,000 468,000 

57. การพัฒนาต้นแบบ
อุปกรณ์ควบคมุการรมยา
ธัญพืชด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

7/2555-
6/2556 

อ.วัชรพล   
ชยประเสริฐ 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
อาหาร 

40,000  40,000 

58. แบบจ าลองโซ่อุปทานท่ี
เหมาะสมส าหรบัการ
ขนส่งส้มเขียวหวาน 

8/2555-
8/2556 

อ.ชัยมงคล   
ลิ้มเพียรชอบ 

ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 
มหาวิทยาลยั  
เชียงใหม ่
 
 

 185,822 185,822 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
59. การพัฒนาหัวจ่ายน้ า

ชลประทาน 1 ให้เป็น
แบบ Pop Up Sprinkler 

9/2555-
8/2556 

นายระวี  อยู่ส าราญ คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

20,000  20,000 

60. การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
ชีวภาพด้วยซัสเปนชัน
เทคนิค 

9/2555 – 
10/2557 

ผศ.มนต์ทิพย์ 
ช่ าชอง 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
เกษตรและ
อาหาร 

40,000  40,000 

61. การพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการโล
จิสติกส์ผักแบบครบวงจร 

9/2555 -
8/2556 

อ.เสกสรรค์ มธลุาภ
รังสรรค ์

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 
 

 1,078,470 1,078,470 

62. ฟิล์มบริโภคไดจ้ากข้าว
หอมมะลิสีชนิดต่างๆ ท่ีมี
สมบัตติ้านอนุมลูอิสระ 

9/2555 – 
5/2556 

รศ.รังสินี โสธรวิทย ์ ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
และอาหาร 

40,000  40,000 

63. ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโน
จากว่านหางจระเข้ : 
ทางเลือกส าหรับการ
รักษาแผลไฟไหม ้

9/2555 – 
12/2556 

อ.กอบศักดิ์ 
กาญจนาพงศ์กุล 

บริษัท 
CEREBOS 
2012 

 150,000 150,000 

รวม 2,177,000 19,459,762 21,636,762 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
1. การแปรรูปขยะพลาสติก

เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 

10/2554-
9/2557 

ผศ.บุญมา  ป้าน
ประดิษฐ ์

บริษัท เมือง
สะอาด จ ากดั 

10,000,000  10,000,000 

2. สารสกดัจากวัสดุเหลือท้ิง
ของมะม่วงเพื่อน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบของฟิล์ม
ย่อยสลายได ้

11/2554-
6/2555 

รศ.ดร.รังสินี  โสธร
วิทย์ 

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
และอาหาร 

40000  40000 

3. สารสกดัจากวัสดุเหลือท้ิง
ของมะม่วงเพื่อน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบของฟิล์ม
ย่อยสลายได ้

11/2554-
6/2555 

รศ.ดร.รังสินี   
โสธรวิทย ์

ศูนย์ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
เครื่องจักรกล
การเกษตร
และอาหาร 

40000  40000 

4. การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น
เพื่อส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืนในชุมชนกระ
ตีบ จังหวัดนครปฐม 

3/2555 – 
2/2556 

ผศ.สุกญัญา   
วิชชุกิจ        
(หัวหน้าโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

 90,000 90,000 

5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการ
บริโภคอยา่งยั่งยืนใน
ชุมชนกระตีบ จังหวัด
นครปฐม 

3/2555-
2/2556 

ผศ.สุกญัญา  วิชชุ
กิจ (หัวหน้า
โครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

90,000  90,000 

6. การออกแบบและพัฒนา
ระบบการใช้ประโยชน์
ก๊าซชีวภาพแบบครบ
วงจรจากโรงเรือนโคเนื้อ 
(สถาบันวาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนา 
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์) 

 

2555 อ.ชนมน จันทนา ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

120,000  120,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ.2555) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
7. การผลติก๊าซชีวภาพจาก

ระบบหมักจากผักตบชวา
แบบหมุนเวียนน้ า 

2555 นางสาวภารดี  
แซ่อึ๊ง 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

150,000  150,000 

รวม    10,440,000 90,000 10,530,000 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจ าปี 
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 55 63 63 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 22 58 10 
ระดับนานาชาต ิ 21 22 13 

รวม 43 80 23 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 0 3 20 
ระดับนานาชาต ิ 0 0 0 

รวม 0 0 20 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 22 5 9 
ระดับนานาชาต ิ 21 0 11 

รวม 43 5 20 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ  0 11 
ระดับนานาชาต ิ  0 2 

รวม  0 13 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 32 36 49 
ระดับนานาชาต ิ 4 0 24 

รวม 36 36 73 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 32 4 49 
ระดับนานาชาต ิ 4 0 24 

รวม 36 4 73 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 
 
 

ระดับชาต ิ  0 0 
ระดับนานาชาต ิ 101 33 73 

รวม 101 33 73 
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รายละเอียด ประจ าปี 
2553 2554 2555 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  5 0 
ต่างประเทศ  0 0 

รวม  5 0 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 2 3 1 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 2 3 1 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธิ์ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 5,789,000 5,443,124 2,177,000 
ภายนอก 1,054,4900 11,225,256 19,459,762 

รวม 16,333,900 16,668,380 21,636,762 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม
และความยั่งยืน(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  340,000 10,440,000 

ภายนอก  200,000 90,000 
รวม  540,000 10,530,000 

จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 33 29 42 
ภายนอก 13 33 17 

รวม 46 62 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมงานวิจัย 
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 ข้อมูลสรุปจ านวนสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 
ประเทศท่ีมีความร่วมมือ จ านวนสถาบันที่มีความร่วมมือ (MOU) จ านวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
ประเทศไทย     4 1 
       

1.9.7 การบริการวิชาการ  (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุโครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานข้อมูลส านกังานบริการวิชาการ    
1.โครงการออกแบบและ
ก่อสร้างระบบควบคุมการ
ล าเลียงและถ่ายโอน
ข้าวเปลือกของระบบ
จัดเก็บแบบไซโล และการ
สีข้าว 
 

อ.ดร.กิติพงษ์  เจา
จารึก 

T.S. Supply amd 
Construction Co,Ltd 

- - 300,000 

2.การออกแบบสร้างและ
ทดสอบเครื่องผลติข้าว
กล้องนึ่งเริ่มงอกจาก
ข้าวเปลือก 

ผศ.ดร.เชาว์  อินทร์
ประสิทธ์ 

บริษัท อาร์ซีเค อะกริ มาร์
เก็ตติ้ง จ ากัด 

- - 1,920,000 

3.ให้ค าปรึกษาออกแบบ
และสร้างระบบแพ็คเกจ
กระดาษกึ่งอัตโนมัติ
ส าหรับดินน้ ามันในห่อ
พลาสติก 

ผศ.ดร.สุวรรณ  
หอมหวน 

บริษัท ศิริมานิต จ ากัด - - 700,000 

4.โปรแกรม Repeatable 
and Non-Reatable 
Runout 

ดร.หทัยเทพ  วงศ์
สุวรรณ 

คณะบุคคลอัลตร้าฟอรซ - - 50,000 

5.การปรับปรุงเครื่องอบ
แห้งอาหารสุนัขจากเครื่อง 
Low shear extruder 

ผศ.ดร.เชาว์  อินทร์
ประสิทธ์ 

หจก.ฮันเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั - - 74,000 

6.ที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารหอพัก
บุคลากรใน

อ.สมชาย  ประยงค์
พันธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 1,600,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุโครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 
 
7.ให้ค าปรึกษา ออกแบบ 
และสร้างระบบตรวจสอบ
ความผิดปกติของนม
โรงเรียน ยู.เอช.ที แบบ
กึ่งอัตโนมัต ิ

ผศ.สุวรรณ  หอมหวน บริษัท ยู.เอ็ม.โภคภณัฑ์ 
จ ากัด (จ.ล าปาง) 

- - 700,000 

8.ให้ค าปรึกษา ออกแบบ 
และสร้างระบบตรวจสอบ
ความผิดปกติของนม
โรงเรียน ยู.เอช.ที แบบ
กึ่งอัตโนมัต ิ

ผศ.สุวรรณ  หอมหวน บริษัท ยู.เอ็ม.โภคภณัฑ์ 
จ ากัด (จ.ล าปาง) 

- - 700,000 

9.การออกแบบและ
ทดสอบเครื่องผลติข้าวนึ่ง 
500 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
การพัฒนาสมการท านาย
ระยะเวลาส าหรับ
กระบวนการแช่และนึ่งข้าว 
และนึ่งข้าว และตรวจสอบ
คุณภาพข้าวนึ่ง 

ผศ.ดร.เชาว์  อินทร์
ประสิทธ์ิ 

บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

- - 682,000 

10.โครงการวิจัยปรับปรุง
ระบบก๊าซชีวภาพจากขยะ
ชุมชน 
 

นายอรรถวุฒิ  รื่นเริง
ใจ 

ศูนย์พลังงานฯ - - 274,0000 

11.การศึกษาความ
เหมาะสมการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบบูรณาการ
บริเวณที่ทิ้งขยะต าบลบา้น
ป้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.บุญมา  ป้าน
ประดิษฐ ์

บริษัท เดชา ไบโอกรีน 
จ ากัด 

- - 70,000 

12.การวิจัยการทดสอบ
จัดท าปุ๋ย/สารปรับปรุงดิน 
โดยใช้วัสดเุหลือใช้จาก
โรงงาน 

นางสาวภารดี  แซ่อึ้ง บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ 
จ ากัด (มหาชน) 

- - 36,350 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุโครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

13.โครงการศึกษาวิจัย
อัตราการแปรสสีภาพ
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารปี
การผลิต 2554/2555 

ผศ.เชาว์  อินทร์
ประสิทธ์ิ 

ส านักส่งเสรมิการค้าข้าว
และพืชไร่ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

- - 1,190,000 

14.โครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ
ตามแนวพระราชด าริ 
2555 
 
 

ผศ.บุญมา  ป้าน
ประดิษฐ ์

ศูนย์ปฏิบัตการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับ บริษัท มินเซนแมน
ซินเนอรี่ จ ากัด 

- - 1,500,000 

15.การทดสอบแรงฉุดลาก
รถไฟฟ้ารุ่นEV3500A.C 
 

รศ.ประเทือง  อุษา
บริสุทธ์ิ 

บริษัท เจนบรรเจิด จ ากดั - - 13,000 

16.การติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา
เครื่องล้างผักและผลไม้
ด้วยอัลตร้าโซนคิส าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ผศ.ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิ
รณ 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์กรมหาชน) 

- - 50,000 

17.โครงการตรวจสอบและ
ประเมินความแข็งแรงของ
อาคาร 

รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวร
เวทย์ 

บริษัท  ซิทาเดล  จ ากัด - - 6,000,000 

18.ที่ปรึกษาด้านการ
บริหารจดัการด้านขยะมูล
ฝอยของส านักงานพ้ืนท่ี
พิเศษหมู่เกาะช้างและ
พื้นที่เช่ือมโยง (สวพ. ๑) 

นางสาวภารดี  แซ่อึ๊ง องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน (องค์กรมหาชน) 
ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษหมู่
เกาะช้างและพื้นที่เช่ือมโยง
(สพพ.๑) 
 

- - 1,450,000 

19.โครงการ Energy Park 
พื้นที่เกาะหมาก 

นางนงลักษณ์  สมันต
รัฐ 

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
ส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษหมู่
เกาะช้างและพื้นที่เช่ือมโยง 
(สพพ๑) 
 
 

- - 500,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุโครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

20.การสร้างและทดสอบ
เครื่องแบนกล้วยตาก 

ผศ.เชาว์  อินทร์
ประสิทธ์ิ 

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุป
ผา 

- - 130,674 

21.เครื่องกลั่นน้ าสม้ควัน
ไม้แบบสุญญากาศ 

ผศ.เชาว์  อินทร์
ประสิทธ์ิ 
 

บริษัท  ทรีโปรดักส์  จ ากัด 
50 

- - 150,000 

22.การศึกษาการผลิตน้ า
มะพร้าวพร้อมดื่มทีผ่่าน
การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ 
High Pressure 
Processing (HPP) 

นางสาวสยมุพร  รัตน
พันธุ์ 

บริษัท ซิก ฟูดส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

- - 315,000 

23.โครงการบริการและ
ทดสอบกระจกโครงกรอบ
อลูมิเนียม 

นายวัชมา  โพธ์ิทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

- - 800,000 

24..โครงการบริการและ
ทดสอบทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงาน 
 

นายหทัยเทพ  วงศ์
สุวรรณ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

- - 550,000 

25.ให้ค าปรึกษา ออกแบบ
และสร้างเครื่องตรวจสอบ
ความผิดปกติของนม
โรงเรียน ยูเอช.ที(อุดรธานี) 
 

ผศ.สุวรรณ  หอมหวน บริษัท อุดรเดรี่ฟูดส์ จ ากัด - - 400,000 

26.โครงการศึกษาวิจัยและ
วางแผนการแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ าในเขตจังหวดั
ราชบุร ี

รศ.ดร. บัญชา  ขวัญ
ยืน 

องค์บริหารส่วนจังหวัด
ราชบุร ี

- - 1,980,000 

27.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
ท าเนียบปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดนครปฐม  ของ
ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
นครปฐม (ระยะที่ 2 ) 

นายเสกสรรค์  มธุ
ลาภรังสรรค ์

องค์บริหารส่วนจังหวัด
ราชบุร ี

- - 440,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุโครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

ประจ าปี 2555 
รวม 

 
  25,041,024 

2. ไม่อยู่ในฐานข้อมลูส านักงานบริการวิชาการ    
1.โครงการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ เรื่อง รถ
แทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่อง
ด้วยดาวเทียม 

นายวันรัฐ  อับดุลลา
กาซิม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

1 1 35,000 

รวม   35,000 
รวมท้ังสิ้น 1 1 35,000 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะ วิศวกรรมศาสตร์  
ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 14 27 27 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 107 157 165 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 19,002,699.75 87,826,591 25,041,024 

มูลค่า (บาท) 19,002,699.75 87,826,591 25,041,024 

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ(ไม่นับซ้ า) 

36 35 67 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ(ไม่นับซ้ า) 

32 36 4 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

4 4 NA 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ(ไม่นับซ้ า) 

   

- ด้านการวิจัย 2 15  
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ(ไม่นับซ้ า) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ไม่นับซ้ า) 

- ---- 58 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- ---- - 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

- ---- -- 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

- ---- ---- 
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1.9.9 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1.การแข่งขันสะพานเหล็กระดับนานาชาติ 
2.เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที หรือผลติภณัฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องโดยไม่ท าลายแบบรายงาน
ผลโดยตรง 
3.การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเมด็ขนุน 

2554 1. รางวัลระดับดี “ระบบการตรวจผลติภณัฑ์อาหารบรรจุกล่องโดยไม่ท าลายแบบอัตโนมัตดิ้วย Parallel Robot” 
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2555 โดยส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
(วช.) ในงานวนันักประดิษฐ์ ประจ าปี 2555 (วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555) 
2.รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม 
“รายงานผลงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชด าริขนาด 230 กิโลวัตต์” การประกวด
ผลงานวิจัยและวิชาการ ผลงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (พลังงานทดแทน) โดย สภาวิศวกร (วันท่ี 3 มิถุนายน 
2554)  
3. Best Aesthetic Award ในงาน ASIA BRICOM 2012 จัดโดย National Central University, Taiwan (19 – 
23 มีนาคม 2555) 

2555 1. The 15th Honda Eco Mileage Challenge รางวลัชนะเลศิ ประเภทรถประดษิฐ์ ขวัญใจมหาชน 

และทีม NAGA RAIN ได้สถิตกิารประหยัดเชื้อเพลงิ อันดับท่ี 15  

2. รางวัลเรียนด ีรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนด ีและโล่ประกาศเกียรตคิุณของ กองทุนเพื่อ

การศึกษาและวิจัยทางด้านวศิวกรรมศาสตร ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร  เมื่อวันเสารท่ี์ 8 ธันวาคม 2555 ณ วังสุโขทัย โดย นายเอกปริญญ ์ถาวรล้า้เลิศ นสิิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3. ผลงานวจิัย เร่ือง ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจระเข้ ทางเลือกส าหรับการรักษาแผลไฟไหม ้คว้า

ทุนเซเรบอส อวอรด์ 2012 ครั้งท่ี 12 ประจ าป ี2555 
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  1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
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ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้

สอย 
(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็น
แบบอาคาร
ประหยัด

พลังงาน (ใช่/
ไม่ใช่) 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
(อาคาร 1 อาคารบริหาร) 

26 มีนาคม 2522 569.08 ไม่ใช่ 

2 อาคารปฏิบตัิการภาควิชา วิศวกรรมชลประทาน 
(อาคาร 2) 

26 มีนาคม 2522 1,111.36 ไม่ใช่ 

3 อาคารปฏิบตัิการภาควิชา วิศวกรรมเกษตร (อาคาร 
3) 

26 มีนาคม 2522 1,344.85 ไม่ใช่ 

4 โรงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร (อาคาร3/1) 14 พฤษภาคม 
2539 

250 ไม่ใช่ 

5 อาคารปฏิบตัิการและวิจัย (อาคาร 4) 13 เมษายน 2538 3,940.48 ไม่ใช่ 
6 อาคารปฏิบตัิการวิศวกรรมการอาหาร (อาคาร4/1) 23 มิถุนายน 2546 216 ไม่ใช่ 
7 อาคารปฏิบตัิการฝึกงานโรงงาน (อาคาร5) 20 ตุลาคม 2538 350 ไม่ใช่ 
8 อาคารปฏิบตัิการรวมวิศวกรรมโยธา (อาคาร 6) 25 กรกฎาคม 2543 2,292 ไม่ใช่ 
9 อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) 5 เมษายน 2545 1,825 ไม่ใช่ 
10 อาคารปฏิบตัิการรวม (อาคาร 8) 24 ธันวาคม 2546 4,000 ไม่ใช่ 
11 อาคารโรงเรือนปฏิบตัิการ (ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 
19 มกราคม 2541 399.30 ไม่ใช่ 

12 อาคารผลิตเครื่องจักรต้นแบบ (โครงการก าจัดขยะ
ครบวงจรตามแนวพระราชด าริ) (ศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

28 กันยายน 2541 128 ไม่ใช่ 

13 โรงหมักปุ๋ย แบบเติมอากาศ (ศูนยป์ฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

28 กุมภาพันธ์ 
2541 

64 ไม่ใช่ 

14 อาคารกิจการนสิิต 10 มิถุนายน 2546 216 ไม่ใช่ 
15 โรงเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในแปลงทดลอง (วศ.

ชลประทาน) 
12 กันยายน 2538 208 ไม่ใช่ 

16 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน (อาคาร 9) 

10 ตุลาคม 2551 5,897 ไม่ใช่ 
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 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

 

 พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  335,872 

2. พืน้ท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  22,811.07 

3. พื้นทีท่ีเ่ป็นถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

4,720 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area  0 

5. พื้นที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 308,341 

 รถของคณะ จ านวน (คนั) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 6 
2. รถจักรยานยนต ์ 4 
3. รถจักรยาน - 
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บทที่ 2 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 

ในรอบปีการศึกษา 2555ผลการด าเนินงานตามภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีดังต่อไปนี้ 

 ด้านการเรียนการสอน 
1. ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะได้ท าการจัดการเรียนการสอน ใน 7 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี               

โทและเอก โดยมีนิสิตจ านวนทั้งหมด 2,235 คน ซึ่งแบ่งเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 2,136 คน บัณฑิต
ระดับปริญญาโท จ านวน 66 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 33 คน   
 2. นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับรางวัลการน าเสนอภาคบรรยายดีเด่น ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์
นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลเกษตร และวิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น  
 3. คณะฯ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับชาติ การแข่งขันรถ
ประหยัดเชื้อเพลิง The 15th Honda Eco Mileage Challenge เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ สนามไทยแลนด์
เซอร์กิต จ.นครปฐม และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรถประดิษฐ์ ขวัญใจมหาชน 
 4. คณะฯ ไดด้ าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Otto-von-Guericke University Magdeburg ประเทศ
เยอรมนีจนได้รับอนุมัติให้เริ่มเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคตในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 5. คณะฯด าเนินการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนนิสิต               
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
5.1.1 มีความร่วมมือกับ Otto-von-Guericke University Magdeburg ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

โดยมกีิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
- การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 
- การจัดประชุมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ครั้งที ่11 (Thai VCML Conference 2011) 
-การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 
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- การพัฒนาความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯไปศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ ณ ประเทศ
เยอรมน ี

- การพัฒนาความร่วมมือในการส่งบุคลากรสนับสนุนทางการเรียนการสอนไปฝึกอบรม ณ 
ประเทศเยอรมนี 

 
5.1.2 มีความร่วมมือกับ Martin-Luther University Halle-Wittenberg ด้าน Water resource 

managementและ Soil science โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
- ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์เตือนภัยพิบัติทางน้ า 
- ความร่วมมือในการเรียนการสอนด้าน Water resource management 

5.2 ประเทศญี่ปุ่น 
5.2.1มีความร่วมมือกับ University of Tsukuba ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

- การจัดท าe-Courseware ส าหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบe-Learning 
- การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building in Sustainable Rural Development 

ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) 
- การแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Inter-University Student Seminar (2 สัปดาห์) มีนิสิตของ

คณะฯเข้าร่วม 5 คน 
- การส่งนิสิตไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Tsukuba ภายใต้โครงการ 

Global 30 มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 1 คน 
- การส่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปท าการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (6 เดือน) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 1 คน 
 5.2.2 มีความร่วมมือกับ Tokyo University of Agriculture กิจกรรมประกอบด้วย 

- การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระยะสั้น (2 สัปดาห์) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 2 คน 
- การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระยะยาว (1 ปี) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 1 คน 

5.2.3 มีความร่วมมือกับ Nagoya University กิจกรรมประกอบด้วย 
- การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระยะสั้น (2 สัปดาห์) มีนิสิตของคณะเข้าร่วม 3 คน 

  5.2.4 มีความร่วมมือกับ Tokyo Institute of Technology กิจกรรมประกอบด้วย 
- การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระยะยาว (1 ปี) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม1 คน 

5.3 ประเทศสาธารณจีน (ไต้หวัน) 
 5.3.1 มีความร่วมมือกับ National Chung Hsing University (NCHU) ดังนี้ 

- ความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯ ไปศึกษาต่อมีอาจารย์ของคณะฯ ได้รับทุน
บางส่วนจาก NCHU ศึกษาต่อ 1 คน และอยู่ระหว่างเตรียมการไปศึกษาต่อในปี 2555 อีก 1 คน 

 - การแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2 สัปดาห์) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม2 คน 
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5.3.2 มีความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) 
ดังนี้ 

- การพัฒนาหลักสูตรร่วมแบบ Double degree ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
และวิศวกรรมการอาหาร 

- ความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯ ไปศึกษาต่อมีอาจารย์ของคณะฯ อยู่ระหว่าง
เตรียมการไปศึกษาตอ่ในปี 2555 จ านวน 1 คน 

- การส่งนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 2 คน 
5.4 ประเทศสวีเดน 

คณะฯ มีข้อตกลงความร่วมมือกับ Stockholm Institute of Environment เพ่ือการศึกษาทางด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

5.5 อื่นๆ 
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์จากต่างประเทศ และการท ากิจกรรมร่วมกับนิสิตต่างชาติ เป็นต้น 
 6. คณะฯ ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประจ าห้องเรียน ประกอบด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องขยายเสียง เครื่องฉาย LCD ติดตั้งจอมอนิเตอร์เพ่ิมเติมส าหรับห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่         
จนครบถ้วนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ครบทุกห้องเรียน 

7. คณะฯ ได้น าระบบที่ใช้สื่อสารกับนิสิตที่รวดเร็ว และสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาเพ่ือใช้เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการจัดการในกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับนิสิต โดยใช้ระบบสื่อสารกับนิสิตผ่าน sms โดยส่งข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เนต็ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าส่งSMS โดยตรงและใช้เวลาส่งได้ครั้งละ 1 คน 

7. คณะฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้นิสิตได้ใช้ตรวจสอบผลการยื่นเรื่องและค าร้องต่างๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ 

 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
  คณะฯด าเนินการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย และ

แลกเปลี่ยนนิสิต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

1.1 มีความร่วมมือกับ Otto-von-Guericke University Magdeburg ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

-  การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 

-  การจัดประชุมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปี  ด้านการจัดการโลจิสติกส์และ              

โซ่อุปทานครั้งที ่11 (Thai VCML Conference 2011) 
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-  การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  การพัฒนาความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯไปศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ ณ 

ประเทศเยอรมนี 

-  การพัฒนาความร่วมมือในการส่งบุคลากรสนับสนุนทางการเรียนการสอนไปฝึกอบรม ณ 

ประเทศเยอรมนี 

1.2  มีความร่วมมือกับ Martin-Luther University Halle-Wittenberg ด้าน Water resource 

managementและ Soil science โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 -  ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์เตือนภัยพิบัติทางน้ า 

 -  ความร่วมมือในการเรียนการสอนด้าน Water resource management 

2. ประเทศญี่ปุ่น 

2.1  มีความร่วมมือกับ University of Tsukuba ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

-  การจัดท าe-Courseware ส าหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบe-Learning 

-  การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building in Sustainable Rural Development 

ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) 

-  การแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Inter-University Student Seminar (2 สัปดาห์) มีนิสิต

ของคณะฯเข้าร่วม 5 คน 

2.2  มีความร่วมมือกับ Tokyo University of Agriculture กิจกรรมประกอบด้วย 

-  การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระยะสั้น (2 สัปดาห์) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 2 คน 

2.3  มีความร่วมมือกับ Nagoya University กิจกรรมประกอบด้วย 

-  การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานระยะสั้น (2 สัปดาห์) มีนิสิตของคณะเข้าร่วม 4 คน 

3.  ประเทศสาธารณจีน (ไต้หวัน) 

 3.1  มีความร่วมมือกับ National Chung Hsing University (NCHU) ดังนี้ 

-  ความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯไปศึกษาต่อมีอาจารย์ของคณะฯ ได้รับทุน

บางส่วนจาก NCHU ศึกษาต่อ 3 คน  

 -  การแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2 สัปดาห์) มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม2 คน 

3.2  มีความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science and Technology 

(NPUST) ดังนี้ 
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-  การพัฒนาหลักสูตรร่วมแบบ Double degree ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตร และวิศวกรรมการอาหาร 

-  ความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯไปศึกษาต่อมีอาจารย์ของคณะฯได้รับทุน

บางส่วนจาก NPUST ศึกษาต่อ 1 คน  

-  การส่งนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา มีนิสิตของคณะฯเข้าร่วม 3 คน 

  3.3  มีความร่วมมือกับ National Central University (NCU) ดังนี้ 

 -  การพัฒนาความร่วมมือในการส่งอาจารย์ของคณะฯไปศึกษาต่อ และการแลกเปลี่ยนนิสิต 

4.  ประเทศสวีเดน 

คณะฯมีข้อตกลงความร่วมมือกับ Stockholm Institute of Environment เพ่ือการศึกษา

ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

5.  อ่ืนๆ 

คณะฯมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์จากต่างประเทศ และการท ากิจกรรมร่วมกับนิสิตต่างชาติในโครงการ AAACU-KU 

Study Tour Program 2012(Asian Association of Agricultural Colleges and University) ซึ่งมีนิสิต

นักศึกษาจากประเทศสมาชิก จ านวน 16 คน จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย กวม อิหร่าน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวันเข้าร่วมเป็นต้น 

 ด้านงานวิจัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินโครงการวิจัยตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 2555 ทั้งทาง ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ  ตามแผนแม่บทงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554 – 2555 เพื่อให้คณะฯ มีแนวทางยึดถือในการ
ด าเนินงานการวิจัยและบริการวิชาการได้แบบยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต โดยได้ด าเนินงานตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรับปรุงระเบียบการขอรับทุนสนบัสนุนงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการขอรับ
รางวัลการตีพิมพ์ ผลงาน ในระดับชาติ นานาชาติ ให้มากข้ึน เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย ได้สร้างผลงานอย่างแพร่หลาย 

2. โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการท างานด้านการวิจัย มีการสนับสนุนการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น
อย่างต่อเนื่อง มีโครงการปลูกจิตส านึกส าหรับนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยจัดท าป้ายจรรยาบรรณนักวิจัย ส่งมอบให้แต่
ละภาควิชา/สาขาวิชา น าไปติดไว้ในที่เปิดเผยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

3. โครงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้ด าเนินงานตามแผน เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการคิดหาร
กระบวนการติดตามงานวิจัย ข้อมูลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ข้อมูลงานบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ แล้ว
น ามารวบรวมจัดเก็บให้สมบูรณ์มากที่สุด และน าเสนอเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ 
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ด้านการบริการวิชาการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อให้ได้ผลงานด้านการบริการวิชาการในรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งนี้การด าเนินโครงการ งานดังกล่าวต้องอาศัย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาชีพนั้นๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินโครงการดังนี้ 

  1. โครงการระดมความคิดในการท างานวิจัยให้มีความสุขในเชิงบูรณาการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ท างานวิจัยได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นการพัฒนาแนวคิดในการท างานวิจัยในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
เครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในอ าเภอ
ก าแพงแสน ซึ่งมีมิติประเด็นเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางวิศวกรรม การบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรต่างๆร่วมกัน 
 
  2. โครงการ IT ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ไดด้ าเนนิโครงการ โดยมีการน าผลงานทางวิชาการของบุคลากร และ
นิสิตจากโครงงานวิศวกรรม ในคณะฯ น าเสนอผ่านเว็บไซต์ IT ส าหรับงานวิจัยและบริการวชิาการ ซึ่งออกแบบเว็บไซต์โดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน ทั้งนี้การน าเสนอผลงานดังกล่าวก็เป็นการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของคณะฯได้อีกหนึ่งช่องทาง 

  3. โครงการนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ไดด้ าเนนิการท าโครงการนีแ้บบเร่งด่วน เนื่องจากประเทศประสบ
ปัญหาภัยพิบัตทิางธรรมชาติในที่ประชุมผู้บริหารกรรมการประจ าคณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยวิจัยด าเนินโครงการ
โดยเร่งด่วนมีการสรา้งนวตักรรมใหม่ขององค์กรเป็นเรือฉีดล้างท าความสะอาดเคหะสถานหลังน้ าลดและห้องสุขาลอยน้ า
เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนรอบมหาวิทยาลัยออกแบบและด าเนนิการสรา้งโดยบุคลากรในคณะฯสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพมีการส่งมอบเรือและห้องสุขาลอยน้ าอยา่งเป็นทางการเพื่อน าไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในรอบปี 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในลักษณะด าเนินการเองและเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 - กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นิสิตมีค่านิยมที่ถูกต้องและมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม 
เพ่ือส่งเสริมนิสิตได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมกับการอนุรักษ์และหวงแหนไว้ให้คง
อยู่ และสร้างจิตส านักให้นิสิตในการช่วยเหลือสังคม 

- กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนาและส่งเสริมจิตสาธารณะ มีการสนับสนุนให้นิสิตรู้จักท าให้พระศาสนา
มั่นคงเจริญ และรู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 - กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม
และจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถน าคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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 - กิจกรรมประกวดกระทง เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย 
และท าให้นิสิตได้ทราบถึงการประดิษฐ์กระทงที่ต้องอาศัยความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ และการน าวัสดถที่มา
จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ด้านการพัฒนานิสิต 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสนมีการด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิตในรอบปีการศึกษา  2555โดยได้
มุ่งเน้นทั้งเรื่องพัฒนานิสิตดูแลนิสิตและส่งเสริมนิสิตทั้งในเรื่องของทุนการศึกษาเช่นทุนสนับสนุนวิชาการทุนเรียนดี 
ทุนขัดสน ทุนท างาน ทุนฉุกเฉิน และทุนอ่ืนๆนอกจากนี้ยังได้ดูแลในเรื่องสวัสดิภาพของนิสิตโดยมีโครงการประกัน
อุบัติเหตุ โครงการสวัสดิการนิสิต เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้จัดโครงการที่ตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
เน้นให้นิสิตมก. มีความ“ส านึกดี (Integrity)” ที่เปี่ยมด้วยมีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีจริยธรรม 
มีความ“มุ่งมั่น (Determination)”ที่มีความตั้งใจมั่นมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน
และในการปฏิบัติใดๆ นอกจากนี้ยังมีความ “สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)” ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้ใฝ่รู้มีความ
ขวนขวายแสวงหาความรู้มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้มีการสร้างนวัตกรรม และต้องมี
ความ“สามัคคี (Unity)” โดย มีความร่วมมือร่วมใจรู้จักประนีประนอมสามารถท างานเป็นทีมและสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

1. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ให้มีความส านึกด ี
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ได้จัดโครงการที่ส่งเสรมิให้นิสิตของคณะมีความส านึกดีดังนี้ 
- กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการท าความดี การท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความดี และเพ่ือก าจัดความเห็นแก่ตัว  
- กิจกรรมไหว้ครูวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้นิสิตได้แสดงความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้

ความรู้และประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ พร้อมกับส่งเสริมให้นิสิตรู้จักกตัญญู กตเวที โดยผ่านพิธีไหว้ครู 
- กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างในการส่งเสริม

และท านุบ ารุงพระศาสนาเพื่อจะช่วยให้นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมากข้ึน 
- กิจกรรมไหว้ครูวิศวกรรมการอาหารเพ่ือให้นิสิตได้แสดงความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้

ความรู้และประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ พร้อมกับส่งเสริมให้นิสิตรู้จักกตัญญู กตเวที โดยผ่านพิธีไหว้ครู 
2. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ให้มีความมุ่งม่ันดังนี้ 

  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการเสียสละให้กับส่วนรวม 
  - กิจกรรมพัฒนาคณะวิศวกรรมศาตร์กพส. ส่งเสริมให้นิสิตความอดทน มีความวิริยะอุสาหะ ในการ
ท างานเพ่ือสังคมให้ประสบความส าเร็จ  

3. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ให้มีความสร้างสรรค์ดังนี้ 
- โครงการประกวดแข่งขันสะพานไม้บัลซ่าเพ่ือให้นิสิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เชิงวิชาการ และ

รู้จักทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเอง 
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4. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ให้มีความสามัคคีดังนี้ 
 - กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือให้นิสิตได้รู้จักความรัก
ความสามัคคี การท างานร่วมกันเป็นทีม 

- กิจกรรม Civil Day เพ่ือให้นิสิตได้เกิดความเคารพ การอ่อนน้อมถ่อมตน และส่งเสริมความสัมคี
ระหว่างเพื่อนและรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

 ด้านบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการด าเนินงานจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศ E-office เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลและเชื่อมโยงให้เกิดการตัดสินใจ และบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน 

2. มีการด าเนินงานจัดการและสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยค านึงถึงการลดใช้พลังงาน  
และมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อติดตามแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดให้มีการด าเนินโครงการจัดการความรู้ โดยเน้นการจัดการ
อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 – 2555 เป็นต้นมา ในรูปแบบการจัดท าโครงการ KM ในประเด็นหัวข้อที่มีปัญหา
หรือมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระเบียบปฎิบัติ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดน้อยที่สุ ด โดย
สนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปในสภาพการณ์ปัจจุบัน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดให้มีการพัฒนาองค์กร รวมถึงบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีการ
จัดศึกษาดูงานที่หน่วยงานภายนอก รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ในรูปแบบของการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ สนับสนุนทุนส าหรับการอบรมสัมมนา โดยใช้งบประมาณสูงกว่า 6 
ล้านบาทต่อปี และจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ ผู้บริหารกับบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การบริหารงาน และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นไป 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ สภาพภูมิทัศน์ และการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมอาคารเก่า ห้องเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
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 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุ เพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผล
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ   ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย  4.37  ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
  
 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-10 
 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

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

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา 

ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต 3.37 3.48 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 5.00 4.31 4.42 5.00 4.25 4.38 4.39 4.39 4.31 4.36 4.30 4.30 4.25 4.29

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต

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

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 4.65

องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม

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

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

- - 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

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและ

จัดการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.75 3.75 3.75 - 4.14 4.14 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.83 3.75 3.75 4.14 3.83

องค์ประกอบที ่8 การเงินและ

งบประมาณ

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

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.74 4.74 - 4.32 4.32 4.00 4.00 4.74 4.37 4.00 4.00 4.32 4.16

เฉลีย่ภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดี

องคป์ระกอบคณุภาพ
ปัจจยัน าเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ.1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียด                
ดังตารางที ่2.2 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ     5.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5 5.00 3.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงา
น แต่ไม่
น า
คะแนน
มา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 3.60 3.60 3.84 3.84 3.84 3.84 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  8  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับที่2 (พ.ศ.2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4พันธกิจคือด้านการเรียน

การสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ4พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับที่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่10        
(พ.ศ.2551-2554) 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) ทุกรอบ 4 ปี (เอกสาร 1.1-1-1) 

1.2 คณะฯ ด าเนินการจัดท าโครงการระดมสมองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี เมื่อวันที่ 21 -23 
พฤษภาคม  2551  ณ สวนนงนุช  จังหวัดชลบุรี  โดยได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกภาคส่วน เข้าร่วม
ระดมสมองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนด/ทบทวนปรัชญา ปณิธาน การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  และร่วมกันระดมความคิดในการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาตร์ของคณะฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 
กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ (เอกสาร 1.1-1-2) (เอกสาร 1.1-1-9) 

1.3 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 
(พ.ศ.2552-2555) (เอกสาร 1.1-1-3) และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี                    
(เอกสาร 1.1-1-4) (เอกสาร 1.1-1-5) 

1.4 คณะฯ ได้ด าเนินการท าประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรภายในคณะฯ  เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของคณะฯ                
(เอกสาร 1.1-1-6) (เอกสาร 1.1-1-7)และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา โดยที่ประชุม    
มีมติเห็นชอบ (เอกสาร 1.1-1-8) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ได้
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในคณะฯ โดยผ่านการประชุมอาจารย์/บุคลากร (เอกสาร 1.1-2-1) รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ (เอกสาร 1.1-2-2) (เอกสาร 1.1-2-3)เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายใน
คณะฯ ได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจคือด้านการเรียนการ
สอนการวิจัยการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายต่างๆ รวมถึงหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ได้น าแผนกลยุทธ์ไป
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
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แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารจัดการ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแยกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (เอกสาร 1.1-3-1) 

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategie Map)  เพ่ือช่วยใน
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance Scorecard (เอกสาร 1.1-3-2) และแผน
ที่กลยุทธ์ยังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่คณะฯ มุ่งหวัง (เอกสาร 
1.1-3-3) 

 
 4.มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI)และเป้าหมาย (Target)  ของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือก ากับตรวจสอบดู
ความลุล่วงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพ่ือก ากับติดตาม
ความส าเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ (เอกสาร 1.1-1-1) (เอกสาร 1.1-1-2)(เอกสาร 1.1-3-1)โดยมีการน าตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพ่ือให้สอดรับกับระบบประกันคุณภาพและ
ผสมผสานไปกับการท างานปกติ 

4.2 คณะฯ ยังมีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีส่วนในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของคณะฯ ด้วยการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของ
ทุกฝ่ายอันจะก่อให้เกิดความบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน (เอกสาร 1.1-4-1) 

 
 5.มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ4พันธกิจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ โ ดยมีรองคณบดี         
แต่ละฝ่ายเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ รวมถึงการติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับหัวหน้าภาควิชา/
สาขาวิชา/ศูนย์ฯ ให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการก ากับติดตามกันเป็น
ล าดับชั้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้แต่ละ
หน่วยงานย่อยยังมีการก าหนดให้จัดท าปฏิทินแผนปฏิบัติงานปิดประกาศไว้ในหน่วยงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติตามระยะเวลาของแผนได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเวลา เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของแผนนั้น ๆ  (เอกสาร 1.1-3-1) (เอกสาร 1.1-5-1) 
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 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ โดยการแจ้งในรูปแบบหนังสือติดตามถึงรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ รวมถึง
การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยโดยแจ้งผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าศูนย์ฯ และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส (4 ครั้ง/ปี) (เอกสาร 1.1-6-1) และแจ้งผล
การรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสให้ที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในอนาคตต่อไป (เอกสาร1.1-6-2) (เอกสาร 1.1-6-3)             
และน าผลการด าเนินงานในระยะ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ เพ่ือเป็นการแจ้งให้หน่วยงานทราบถึง
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ไตรมาสที่ยังเหลืออยู่   (เอกสาร 1.1-6-4) 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
  7.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะผู้บริหารประชุมร่วมกันพิจารณาเปรียบเทียบผลของ            
ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นในการด าเนินการต่อไป (เอกสาร 1.1-7-1) (เอกสาร 1.1-7-2) 
(เอกสาร 1.1-7-3) (เอกสาร 1.1-7-4)) (เอกสาร 1.1-7-5) (เอกสาร 1-1-8-1) 
 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงต่อไป (เอกสาร 1.1-8-1) (เอกสาร 1.1-8-2)  

(เอกสาร 1.1-8-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 3.00 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 10  ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พ.ศ. 2555-2561 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พ.ศ.2552-2555 
1.1-1-3 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 28/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) 
1.1-1-4 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 37/2551 เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดม

สมองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1.1-1-5 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว 0937 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

ประชุมระดมสมองในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
1.1-1-6 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าประชา

พิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2552-2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1.1-1-7 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301/ว 1813 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

การท าประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ 
1.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วาระเพ่ือพิจารณา ขอความ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
1.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2555 วาระเพ่ือพิจารณา แผน

ยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 
1.1-2-1 รายงานการประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ครั้งที่ 2/2555  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://www.eng.kps.ku.ac.th 
1.1-2-3 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://www.eng.kps.ku.ac.th/งานนโยบาย

และแผน 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-3-2 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 วาระเพ่ือพิจารณา แผนที่

ยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติการ/รายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวม 

(ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์/ภาคพิเศษ) 
1.1-5-1 ปฏิทินก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
1.1-6-1 หนังสือติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 1-

4 
1.1-6-2 รายงานผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 ครั้งที่ 9/2555 และครั้งที่ 

11/2555 
1.1-6-4 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://www.eng.kps.ku.ac.th/งานนโยบาย

และแผน 
1.1-7-1 รายงานการประชุมโครงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เรื่อง “วิเคราะห์ทบทวนแผนกลยุทธ์” ครั้งที่ 1 
1.1-7-2 เอกสารสรุปการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ปี 2552-2555 
1.1-7-3 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 
1.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

-  รายงานผล/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ. 2555 
- ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 

1.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
-  รายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
-  ขอความเห็นชอบการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ปี 2552-2555 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
-  รายงานการประชุมโครงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
การประจ าปี เรื่อง “การวิเคราะห์ทบทวนแผนกลยุทธ์” 

1.1-8-2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.20301/ว 0336 ลงวันที่ 31 ธันวาคม  2555 เรื่อง ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 

1.1-8-3 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.20301/0419 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2555 เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 

1.1-8-4 ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2555 และแนวทางการปรับปรุง 
1.1-8-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ครั้งที่ 12/2555 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

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 
 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบและสามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 16.1-1-1) 

1. ส านึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมมีจริยธรรม 
2. มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะ                   

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการท างานและในการปฏิบัติใด ๆ 
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3. สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวายแสวงหาความรู้  มี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้มีการสร้างนวัตกรรม 

4. สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอมสามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 16.1-2-1) 
 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ      
อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

จากการส ารวจความพึงพอใจของบุคคลกรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์พบว่าบุคลลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.20 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ดี จากคะแนนเต็ม 5  
(เอกสารหมายเลข16.1-3-1 ) 

 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

(เอกสารหมายเลข16.1-4-1) 
- กิจกรรมปั้นรักด้วยใจสร้างสายใยในโยธา 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อคณะฯ 
- กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 
 

5. ผู้เรียน / บุคลากร / คณะ / สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผู้เรียน / บุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลงานได้รับยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งผลงานต่างๆจัดแสดงบนเว็บไซต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://eng.kps.ku.ac.th/eng/  (เอกสารหมายเลข16.1-5-1) 

 
 
 
 
 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 N/A 4 ข้อ 5 ข้อ N/A 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 N/A 4 ข้อ 5 ข้อ N/A 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
16.1-1-1 เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-2-1 แผนการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2555-2556 
16.1-3-1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
16.1-4-1 กิจกรรมปัน้รักด้วยใจสร้างสายใยในโยธา 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อคณะฯ 
กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 

16.1-5-1 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://eng.kps.ku.ac.th/eng/ 
 
 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.60  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (ค่า ข้อ4 x ข้อ2) 137.55 197.37 280.32 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 35 51 73 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 337 434 332 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.93 3.87 3.84 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2 137.55 

3.93 
197.37 

3.87 
280.32  

3.84 
 

3.93 
 

3.87 
 

3.84 
 

3.60 
 

บรรลุ 
 

3.60 
35 51 73 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2 137.55 

3.93 
197.37 

3.87 
280.32  

3.84 
 

3.93 
 

3.87 
 

3.84 
 

3.60 
 

บรรลุ 
 

3.60 
35 51 73 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้าน อาหาร เกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ.และคณะฯ ได้ก าหนดให้งานวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ได้ก าหนดการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี 255        
ใน โครงการ สนับสนุนงานวิจัยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันระดับประเทศ นานาชาติ ให้แก่ 
อาจารย์ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ให้ทุนสนับสนุนละ 20,000 บาท(เอกสาร 17-1-1)  
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โครงการ หุ่นยนต์ เก็บต้นไม้  เจ้าของโครงการ อ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ได้ด าเนินโครงการนี้กับนิสิตของภาควิชา ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ได้นวัตตกรรมใหม่ขอ ง
องค์กร (เอกสาร 17-1-2) 

 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ได้ท างานวิจัย ตามความ
ถนัด ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสามารถน าไปยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นการร่วมมือในการท างานร่วมกันกับบุคลากร ผู้ช่วยวิจัย  นิสิต ในผลงานวิจัยนั้นๆ โดยให้มีการยื่นขอเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในการออกแบและสร้างห่นุยนต์ดังกล่าว(17-2-1) 

 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย จึงต้องใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 
 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติท าให้ได้ผลงานจากการจัดสรรเงินในโครงการนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ของ
องค์กร จ านวน 1 ผลงาน คือ หุ่นยนต์ เก็บต้นไม้  เป็ นผลงงานของอาจารย์  บุคลากร นิสิต ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล(เอกสาร 17-4-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 N/A 5 ข้อ 4 ข้อ N/A 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
17-1-1 แผนปฎิบัติการประจ าปี 2556 
17-1-2 แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง หุ่นยนต์เก็บต้นไม้ 
17-4-1 ภาพหุ่นยนต์ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต             4.36 4.29   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
ข้อ 8 8 8  6 5.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

60 61 35.5 44.10  35.5 44.10 3.67 3.67   
80.5  80.5 

ผลต่างค่า
รอ้ยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 30 7 8.70  8.50 10.56 1.45 1.76   
80.5  80.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0 0 0 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7  5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7  7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7  7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6  6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 
 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 75 313 86.46 313 86.46 4.32 4.32   

362 362 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     424 424       
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน     434 434       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     313 313       

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     20 20       

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน     17 17       

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหารลาอุปสมบท 

คน     1 1       

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     49 49       
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ท างาน 
คน     24 24       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     16,854.97 16,854.97       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

4.0
0 

4.0
0 

3.89  3.77 3.89 3.77   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 25 7.00 87.50 7.00 116.67 5.00 5.00   

8 6 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน     8 6       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     14 7.00  14 7.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00   0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 4.50 75.00 4.25 141.67 5.00 
  

5.00 
  

  

6 3 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     6 
 

3       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     5.00 1.25  5 1.25       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. 

ผลงาน     1.00 0.50  1 0.50       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

ผลงาน     2.00 1.50 2  1.50       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     1.00 1.00  1 1.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0.00 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0.00 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0.00 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0.00 0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0.00 0.00   0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.7
9 

3.8
4 

287.0
0 

3.99 307 3.81 3.32 3.18   

72 80.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00   0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     32 64.00 39  78.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     21 105.00  19 95.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 
คน     0 0.00   0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     3 9.00 4.0  12.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     8 48.00  10 60.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     0 0.00   0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     1 5.00 2.0  10.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     7 56.00  6.5 52.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00   0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00   0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00   0.00       

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

 (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน5ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ80ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ50ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1 และง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) 
มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ30ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1และง) 

 
หมายเหตุ: 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 
 2. การนับจ านวนนิสิตในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนิสิตในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้ง
นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
 3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
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ผลการด าเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
อุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร ตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษา เป็น
หน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานในการเปิดและปิดหลักสูตรของคณะวิชาต่างๆมีการก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินงานเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินการเสนอขอปรับหลักสูตรใหม่เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา/การปรับ
      เป้าหมายจ านวนรับนิสิตไว้ในแผนการรับนิสิต 

(2) แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
(3) แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติโครงการพิเศษ 

 รายละเอียดปรากฎ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum (เอกสารแนบ 2.1-1-1 
ถึง 2.1-1-4) 
 กระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มต้นจากคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับ
ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพร้อมผลการวิจัยสถาบันซึ่งมีประเด็น
ส าคัญอย่างน้อย 4 ประเด็นคือการบริหารหลักสูตรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยการสนับสนุน
ให้ค าแนะน านิสิตและความต้องการของตลาดแรงงานสังคมหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเสนอร่างหลักฐานต่อที่
ประชุมภาควิชาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  พิจารณาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะวิชาน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบแล้วน าเสนอคณะกรรมการ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ถ้าเป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องผ่านกองแผนงานเพื่อบรรจุแผนก่อนด าเนินการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)  
เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิดสอนได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการเสนอหลักสูตร /รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2549) และตามแนวปฏิบัติที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยก าหนดอีกทั้งมี ระบบสนับสนุน
กระบวนการขออนุมัติหลักสูตรเพ่ือการตรวจสอบ (https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php) 
curriculum  (เอกสารแนบ 2.1-1-1 ถึง 2.1-1-4) 
 ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร และปริญญาโท 
จ านวน 1 หลักสูตร  และมีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555-2556  ปริญญาตรีจ านวน 5  หลักสูตร ปริญญาโท 

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
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จ านวน 4 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 3 หลักสูตร รวมจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร มีรายละเอียด
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร วันที่สภาฯ อนุมัติ หมายเหตุ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 26 ก.พ.56 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 

2 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 26 พ.ย.55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 

3 วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร 28 พ.ค.55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 

4 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรจากบางเขน - 
5 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรจากบางเขน - 
6 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ 
28 พ.ค. 55 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

7 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 30 ม.ค. 55 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

1 วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 24 ธ.ค. 55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 

2 วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน 3 พ.ค. 55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 

3 วศ.ม. วิศวกรรมการอาหาร 17 ม.ค. 56 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 

4 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรจากบางเขน - 
5 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 26 ธ.ค. 55 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1 วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร 24 ธ.ค. 55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 
2 วศ.ด. วิศวกรรมชลประทาน 23 เม.ย. 55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 
3 วศ.ด. วิศวกรรมการอาหาร 24 ธ.ค. 55 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556 
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2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

การปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯมีแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตรโดยหากหลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่

ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯพ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตรก็ให้เสนอขอ

ปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะคณะกรรมการการศึกษาก าแพงแสน 

ซึ่ ง ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ไม่ มีหลั กสู ตร ใดที่ ถู กปิ ด  

(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php)curriculum (เอกสารแนบ 2.1-1-1 ถึง 2.1-1-4) 

ในปีการศึกษา 2555มีการจัดท ารายงานวิจัยสถาบัน ครบทุกหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรตาม 

ระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯจ านวน 15 หลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร รายงานวิจัยสถาบัน 

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน  

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร  
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

บางเขน ด าเนินการ 
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

บางเขน ด าเนินการ 
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และอิเล็กทรอนิกส์ 
 

7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-
โลจิสติกส์ 

 

8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน  
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร  
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

บางเขน ด าเนินการ 
12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

พลังงาน 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร รายงานวิจัยสถาบัน 
13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน  
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร  
 
*  หลักสูตรที่ใช้ร่วมกับวิทยาเขตบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  

และ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 
 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

วิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสนมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกหลักสูตร  โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน

ปีการศึกษาพ.ศ. 2555 จ านวน 15 หลักสูตรจ าแนกเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี7หลักสูตรระดับปริญญาโท 5

หลักสูตรระดับปริญญาเอก3หลักสูตร และสามารถแยกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. หลักสูตรที่เป็น มคอ. จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย  

หลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 

หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 

หลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 

ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดมีการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

- มีการจัดท า มคอ.3 –มคอ.6 ทุกรายวิชา (เอกสารแนบ 2.1-1-9) 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ (ตามเอกสารแนบ 2.1-3-10) 

- มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี (ตามเอกสารแนบ 2.1-3-8) 
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2. หลักสูตรเก่าที่ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2548 

จ านวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย 

หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร คือ 

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
4.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร คือ 

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 

 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 กล่าวคือ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ (เอกสารแนบ 2.1-3-11) มีจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาคปกต ิ      
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 14 196.29 167.96 182.13 1:13 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 13 131.10 87.71 109.41 1:8 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 14 171.75 121.81 146.78 1:10 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12 156.84 172.34 164.59 1:14 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 189.84 227.84 208.84 1:14 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 12 134.24 143.77 139.00 1:12 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 19.94 24.00 21.97 1:7 

รวม 83 1000.00 945.43 972.72 1:18 
ภาคพิเศษ      

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 14 100.00 90.00 95 1:7 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 13 25.24 10.88 18.06 1:1 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 14 1.41 7.06 4.2 1:0 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12 94.94 107.24 101.1 1:8 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 38.71 46.24 42.48 1:3 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 12 118.47 135.18 126.83 1:11 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 7.94 10.24 9.09 1:3 

รวม 83 386.71 406.84 396.78 1:5 

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

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2555 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร  
    ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนนิสิต 

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรเกษตร 448 
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 214 
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 231 
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 341 
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 488 
6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
365 

7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ- 
โลจิสติกส์ 

49 

รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,136 
 

 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2555 (แผน ก)  
หลักสูตรระดับปริญญาโทจ านวน 5 หลักสูตร 
    ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนนิสิต 

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 20 
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 21 
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 7 
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 16 
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5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 2 
รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 66 
 
จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2555 
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน 3 หลักสูตร 
    ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนนิสิต 

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 17 
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 7 
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 9 

รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 33 
(เอกสารแนบ 2.1-3-12)  
 
4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา  คณะกรรมการประสานงาน
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการขอรับรองหลักสูตรต่อสภาวิศวกร โดยมีคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา
ก ากับดูแลและประสานงานกับภาควิชาให้ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่
จัดการหลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
หน้าที่ดูแลให้แต่ละหลักสูตรมีการด าเนินงานครบถ้วนทั้งข้อ 1-3 ข้างต้นโดยให้เป็นไปตามกลไกการด าเนินงาน
บริหารหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร วันที่สภาฯ 
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

อายุของ
หลักสูตร 

วันที่หลักสูตร    
ครบก าหนด 

แบบ มคอ. ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 26 พ.ค. 56  0 ปี 3 เดือน 25 ก.พ. 61  2556 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-
ชลประทาน 

26 พ.ย. 55  0 ปี 6 เดือน 25 พ.ย. 60  2556 

วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร 28 พ.ค. 55  1 ปี 0 เดือน 27 พ.ค. 60  2555 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ใช้หลักสูตรร่วมกับบางเขน)  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ใช้หลักสูตรร่วมกับบางเขน)  
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วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ 

28 พ.ค. 55  1 ปี 0 เดือน 27 พ.ค. 60  2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ- 
โลจิสติกส์ 

30 ม.ค. 55  1 ปี 4 เดือน 29 ม.ค. 60  2555 

วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 24 ธ.ค. 55  0 ปี 5 เดือน 23 ธ.ค. 60  2556 
วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน 23 เม.ย. 55  1 ปี 1 เดือน 22 เม.ย. 60  2555 
วศ.ม. วิศวกรรมการอาหาร 24 ธ.ค. 55  0 ปี 5 เดือน 23 ธ.ค. 60  2556 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
และพลังงาน 

27 ธ.ค. 53  2 ปี 5 เดือน 26 ธ.ค. 58  2553 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (ใช้หลักสูตรร่วมกับบางเขน)  
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร 24 ธ.ค. 55  0 ปี 5 เดือน 23 ธ.ค. 60  2556 
วศ.ด. วิศวกรรมชลประทาน 23 เม.ย. 55  1 ปี 1 เดือน 22 เม.ย. 60  2555 
วศ.ด. วิศวกรรมการอาหาร 24 ธ.ค. 55  0 ปี 5 เดือน 23 ธ.ค. 60  2556 
 

มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของแต่ละหลักสูตรหรือจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชานอกจากนี้ มีการประเมินผลการเปิดหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามแบบรายงาน

มคอ.7 (เอกสารแนบ 2.1-4-7) ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ มีการประเมิน/ผลการประเมิน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ 
ด าเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุม วางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร (เอกสารแนบ 2.1-4-8) 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มคอ.2 (จ านวน12หลักสูตร) (เอกสารแนบ 2.1-4-9) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชามคอ.3และ มคอ.4 
(ตามเอกสารแนบ 2.1-4-10) 
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ตัวบ่งชี้ มีการประเมิน/ผลการประเมิน 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชามคอ.5และ มคอ.6 
(เอกสารแนบ 2.1-4-11) 
 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม 
แบบมคอ.7 และรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 
หลักสูตรรายปีการศึกษา(เอกสารแนบ 2.1-4-12) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชามคอ.4 มคอ.5 
(เอกสารแนบ 2.4-4-13 ) 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
จากรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ภาคต้น/ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555 (เอกสารแนบ 2.1-4-14) 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
ค าแนะด้านการเรียนการสอน 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปี 2555 (เอกสาร2.1-4-15) 

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงานของคณาจารย์ 
(เอกสารแนบ 2.1-4-16) 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนเข้าร่วม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ระบบการจัดการ 
TQF : พัฒนาทักษะนิสิต เสริมประสิทธิภาพงานคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ 2.1-4-17) 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บันฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

รายงานวิจัยสถาบัน (เอกสาร 2.1-4-18) 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

รายงานวิจัยสถาบัน (เอกสาร 2.1-4-19) 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอด 

ระยะเวลาของการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 และมีคณะกรรมการวิชาการ

และการศึกษา ควบคุมกับกับให้ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ข้อ 3 ผ่านตามเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก

หลักสูตร (เอกสารแนบ 2.1-5-1 ถึง 2.1-5-7)  

 

6.  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มีการประเมินในข้อที่ 6 
 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่มค1 และง)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก   ที่เน้นการวิจัยที่เปิด
สอน (เฉพาะแผน ก)  โดยท าการเปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 15หลักสูตรคือระดับปริญญาตรี7 หลักสูตรปริญญาโท
จ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญเอก จ านวน  3  หลักสูตร  ซึ่งมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
จ านวน8  หลักสูตร (ปริญญาโทเฉพาะแผนก)จ านวน5 หลักสูตรและปริญญาเอกจ านวน 3หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ
53.33 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด (เอกสาร 2.1-7-1 ถึง 2.1-7-2) 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจ านวน

นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่มค1และง)                      

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งสิ้น15หลักสูตรมีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น2,235คนโดย

ศึกษาในระดับปริญญาตรี2,136คนระดับปริญญาโทเฉพาะแผนก66คนและระดับปริญญาเอก 33คนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมีจ านวนนิสิตทั้งหมด99คนคิดเป็นร้อยละ4.4%ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา(ตามเอกสารแนบ 2.1-8-1 ถึง 2.1-8-4) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 4.00 8 ข้อ ไม่บรรล ุ 8 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 รายละเอียดแผนการรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555 

-   ขอเสนอหลักสูตรใหม่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

    (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  

    เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559 

-   อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ- 

โลจิสติกส์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559) 

2.1-1-2 - แผนภูมิขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1.  การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา/การปรับเป้าหมาย   

1.  จ านวนรับนิสิตไว้ในแผนการรับนิสิต 

2.  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

3.  การขออนุมัติโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 

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 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-3 ขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ 1  การด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  

              ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ 2  การด าเนินงานเกี่ยวกับ มคอ.3-6 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ 3  การด าเนินงานเกี่ยวกับ มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-1-4 ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงของ มก. 

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive 

2.1-1-5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.1-1-6 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

2.1-1-7 รายงานวิจัยสถาบัน  

เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-1-8 รายงานวิจัยสถาบันของแต่ละหลักสูตร (แผ่นซีดี) 

2.1-1-9 สรุปรายละเอียดหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  

(ความก้าวหน้า ปี 2555-2556) 

สรุปหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2555 

2.1-1-10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556   

2.1-1-11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2.1-1-12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
2.1-1-13 เอกสารแสดงกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 

2554 
2.1-1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 

2555 

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-2-1 เอกสารแสดงการปิดรายวิชา 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/6689 เรื่อง แก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

2.1-2-2 
(2.1-1-6) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

2.1-2-3 
(2.1-1-14) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 
2554 

2.1-2-4 
(2.1-1-15) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 
2555 

2.1-3-1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

2.1-3-2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

2.1-3-3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

2.1-3-4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

2.1-3-5 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย มคอ.2 มคอ.4 มคอ.5 มคอ6 และ 
มคอ.7 

2.1-3-6 สรุปรายวิชาเปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2555  
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) 

2.1-3-7 สรุปรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2555 
2.1-3-8 -   สรุปหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

    แห่งชาติ (TQF) : (มคอ.7) 
-   เอกสารสารรายงานสรุป มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 

2.1-3-9 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รายละเอียดเกี่ยวกับ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7 

2.1-3-10 
(2.1-1-5) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.1-3-11 ข้อมูลจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-46 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-3-12 จ านวนนิสิตคงเหลือ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 
2.1-4-1 
(2.1-1-5) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.1-4-2 -  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 123/2551 
   เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 
-  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 15/2556 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 
-  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 58/2556 
   เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการวิชาการและการศึกษา 

2.1-4-3 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 122/2553  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

2.1-4-4 -  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 72/2553 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการเตรียมความพร้อมการขอรับรองหลักสูตรต่อสภา  
   วิศวกร 
-  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 112/2552 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมขอรับรองหลักสูตร 

2.1-4-5 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 33/2553  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

2.1-4-6 ประกาศแต่งตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร 

2.1-4-7 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 หรือกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : (มคอ.7) 

21.1-4-8 รายงานการประชุมการมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2.1-4-9 

(2.1-1-10 ถึง  
2.1-12) 

-  กล่องรายงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
   และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556    
-  กล่องรายงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2555 
-  กล่องรายงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2556  

2.1-4-10 กล่อง  รายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-4-11 กล่อง  รายงาน มคอ.4 และ มคอ.6 
2.1-4-12 รายงานหลักสูตรรายปีการศึกษา (มคอ.7) 
2.1-4-13 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
2.1-4-14 ผลการประเมินการสอนอาจารย์โดยนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.1-4-15 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปี 2555 
2.1-14-16 รายงานการศึกษาดูงาน/สัมมนา/ดูงานของคณาจารย์ 
2.1-4-17 การประชุมพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์/บุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของคณาจารย์

และบุคลากร 
2.1-5-1 
(2.1-4-6) 

ประกาศแต่งตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร 

2.1-5-2 ขอเสนอแนวทางการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.1-5-3 
(2.1-1-4) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.1-5-4 
(2.1-1-10) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556   

2.1-5-5(2.1-1-11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2.1-5-6  

(2.1-1-12) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

2.1-5-7 หลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : (มคอ.7) 

2.1-6-1 ไม่มีการประเมิน 
2.1-7-1 สรุปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 
2.1-7-2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
2.1-8-1, (2.1-7-1) สรุปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

2.1-8-2 
(2.1-7-2) 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

2.1-8-3 สรุปจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท/เอก 
2.1-8-4 ผลการประเมินจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ60ข้ึนไปหรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ12ข้ึนไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 80.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 13 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 35.5 คน ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 76.5 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน มอีาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 31 คน 

 เลือกประเมินตามแนวทางที ่1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 10035.5


580.
  =  44.10 

 คะแนนที่ได้ =  5
60

44.10
   =  3.67  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.2 31 40.52

% 
34 42.24% 35.5 44.10% 3.38 3.52 3.67 60.00 ไม่บรรลุ 61.00 

76.5 80.5 80.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.2 31 40.52

% 
34 42.24% 35.5 44.10% 3.38 3.52 3.67 60.00 ไม่บรรลุ 61.00 

76.5 80.5 80.5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก2แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 = ร้อยละ30ข้ึนไปหรือ 

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ6ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 80.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 13 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน รองศาสตราจารย์ 8.5 คน และ
ศาสตราจารย์ 0 คน  

 ส าหรับในปีการศึกษา 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 
76.5 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน รองศาสตราจารย์ 11 คน และ
ศาสตราจารย์ 0 คน 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 8.5


5.80
  =  10.56 

 คะแนนที่ได้ =  5
30

10.56     =  1.76  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 11 

14.38% 
11 

13.66% 
7 

8.7% 2.40 2.28 1.45 30% ไม่บรรล ุ 30% 
76.5 80.5 80.5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 11 

14.38% 
11 

13.66% 
8.50 

10.56 2.40 2.28 1.76 30% ไม่บรรล ุ 30% 
76.5 80.5 80.5 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

หมายเหตุ :หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่3 เช่นผลการประเมินหรือผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและก าลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุลากรสาย
สนับสนุน โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2552 
ถึง 2555) เพ่ือเป็นแนวทางและวางแผนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ ตารางที่ 5.3 ( เอกสาร 2.4-1-1) (โดยในแผนได้แสดงถึงจ านวนบุคลากรอัตราก าลังในปัจจุบันตาม
ตารางที่ 5.1-5.2 และความต้องอัตราก าลังในระยะ 5 ปี ที่ต้องการอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ิม ตามตารางที่ 5.4               
มีการวิเคราะห์อัตราก าลังที่จะเกษียณอายุ ตามตารางที่ 5.6 และ และได้มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางาน
ประจ าและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามที่หน่วยงานต้องการ  ตามแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะ                 
( เอกสาร 2.4-1-2) 
 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร (เอกสาร 2.4-2-1) โดยใช้
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานขออัตราก าลังซึ่งมีการวิเคราะห์งาน ภาระงาน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
เมื่อได้รับการจัดสรรอัตราแล้ว หน่วยงานจะขออนุมัติใช้อัตราและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะเพ่ิมเติมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
ประกาศรับสมัคร กระบวนการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และรับรายงานตัว โดยทุกกระบวนการได้
ด าเนินการตามระเบียบราชการและเป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสาร 2.4-2-2)  

2.2 มีการวิเคราะห์งาน JA (Job Analysis) โดยมีค าอธิบายลักษณะงานในแต่ละต าแหน่ง (Job 
description) (เอกสาร 2.4-2-3) มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job specification) (เอกสาร2.4-2-4) 
รวมทั้งความสามารถ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะ 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 1 ตุลาคม และ 31 มีนาคม ของปีถัดไป รอบ 1 เมษายน และ 
30 กันยายน ปีเดียวกัน (เอกสาร 2.4-2-5) 

2.4 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเส้นทางต าแหน่งงานหลาย
โครงการเช่นคณะฯมีนโยบายกระตุ้นส่งเสริม การขอต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสาร 2.4-2-6) และสนับสนุนไป
ประชุมวิชาการในต่างประเทศโดยให้ทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ (เอกสาร 2.4-2-7) 

2.5 มีการติดตามตรวจสอบหลังจากบุคลากรได้เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เป็นรายบุคคล
โดยให้เขียนรายงานการการไปฝึกอบรมและสัมมนารายงานผลตามล าดับชั้นหัวหน้างาน  (เอกสาร 2.4-2-8) 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1  มีการสร้างบรรยากาศการท างาน สถานที่ท างาน ให้กับบุคลากรโดยมีการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เช่น ได้จัดสถานที่บริเวณอาคาร 9  ชั้น 4 เป็นห้องคาราโอเกะ และติดตั้งทีวีในส านักงานเพ่ือให้ผ่อน
คลาย ส าหรับให้บุคลากรได้พักผ่อนจากการปฏิบัติงาน (เอกสาร 2.4-3-1) 

3.2  มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร โดยใช้ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 
ข้าราชการ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้  มีการประกันสุขภาพกลุ่มประกันสังคม สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานราชการ  
มีประกันสังคม สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ลูกจ้างชั่วคราว  มีสวัสดิการประกันสังคม ในเว็บไซด์ของกองคลัง
www.finance.ku.ac.th และเว็บไซด์ของคณะwww.eng.kps.ku.ac.th  และกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.ซึ่ง
คณะได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ตามจ านวนบุคลากรทั้งหมดของคณะ (เอกสาร 2.4-3-2) 
 3.3  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยคณะมี
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น  บริการวิชาการดีเด่น และ
การสนับสนุนเงินรางวัล IT ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงมีการประกาศให้ทราบในเว๊บไซด์คณะ 
(เอกสาร2.4-3-3) คณะฯ มีการมอบรางวัลและยกย่องให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล (เอกสาร 2.4-3-4) 

3.4  มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหลายช่องทาง เช่นการสื่อสารพูดคุย
ระหว่างกันโดยตรง โทรศัพท์หน่วยงาน การเสนอความเห็นในการประชุมคณาจารย์และประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน โครงการ “วันแห่งการสร้างสัมมมาทิฐิ” โครงการสัมมนาบุคลากร โครงการขอบคุณบุคลากร                 
(เอกสาร2.4-3-5) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอประเด็นปัญหา การแก้ไขปัญหาต่างๆ การขอความช่วยเหลือ
ต่างๆ เพื่อให้การท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย  

3.5  ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีโดยให้ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี (เอกสาร 2.4-3-6) และ
บุคลากรของคณะฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจ าปีของวิทยาเขตก าพงแสน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีด้วย (เอกสาร 2.4-3-7)  
 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

    คณะฯมรีะบบการติดตามให้บุคลากรและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและทักษะจากการ
เรียนรู้จัดท ารายงานผลการในการเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการติดตามหลังจาก
การไปฝึกอบรม  สัมมนา และเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ภายหลัง
จากที่ได้ไปรับการพัฒนาตนเองในหัวข้อต่างๆ โดยให้เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้เข้า
รับการอบรมในด้านต่างๆ และมีรายงานผลการข้าร่วมอบรม (เอกสาร2.4-4-1) และคณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการอบรมที่เน้นด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์สามารถ
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น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยได้  (เอกสาร 2.4-1-2) และมี
แบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังไปฝึกอบรมมาแล้ว ในระยะเวลา 6 -9  เดือน 
(เอกสาร 2.4-4-3) 

 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยมีมหาวิทยาลัยได้จัด
โครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรในหัวข้อเรื่องจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับวินัยของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะได้ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ (เอกสาร2.4-5-1) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ใน          
เว็บไซด์ของคณะฯเพ่ือให้บุคคลากรได้รับความรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (เอกสาร 2.4-5-2) และยังมีคู่มือ
จรรยาบรรณอาจารย์ ที่ให้ถือปฏิบัติใช้ (เอกสาร 2.4-5-3)  คณะฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์เพ่ือมีหน้าที่ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามกรอบแนวทางตาม
ประกาศกพอ.พร้อมทั้งจัดท ารายงานเสนอต่อคณบดีซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลให้คณาจารย์และบุคลากรถือปฏิบัติ 
(เอกสาร 2.4-5-4) 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะฯมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร 
(เอกสาร 2.4-6-1) และโครงการที่จัดในแผนพัฒนาบุคลากรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งตัวชี้วัด  (เอกสาร 
2.4-6-2) โดยตัวชี้วัดของโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะส่งผลให้บุคลากรเป็นที่พึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน   

คณะได้น าผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ในปีการศึกษาต่อไป
(เอกสาร 2.4-7-1) รวมถึงได้น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนตรงตามสมรรถนะของคณะต่อไป 

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 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะ 2552-2555 
2.4-1-2 แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะตารางที่ 5.3 
2.4-2-1 บันทึกข้อความที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลัง 
2.4-2-2 หนังสือการขออนุมัติจ้าง  
2.4-2-3 JA (job Analysis) Job (Job description) 
2.4-2-4 มาตราฐานก าหนดต าแหน่ง 
2.4-2-5 เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.4-2-6 การติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4-2-7 บันทึกการขอทุนพัฒนาบุคลากรไปประชุมวิชาการต่างประเทศ 
2.4-2-8 รายงานผลการบันทึกรายงานการไปฝึกอบรมสัมมนา  
2.4-3-1 รูปภาพห้องคาราโอเกะห้อง 9401  ชั้น 4 อาคาร 9 
2.4-3-2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และบันทึกการจัดท าประกันสุขภาพกลุ่มให้กับบุคลากร

คณะฯ 
2.4-3-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลกับ

นักวิจัยและบริการวิชาการ 
2.4-3-4 ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน เรื่องผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปี 
2.4-3-5 เอกสารของโครงการต่างๆ(โครงการสัมมนาบุคลากร โครงการแห่งวันสร้างสัมมนาทิฐิ 

โครงการขอบคุณบุคลากร รานงานการประชุมบุคลากร) 
2.4-3-6 บันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจ าปี 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-3-7 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจ าวิทยาเขต 
2.4-4-1 รายงานผลการไปฝึกอบรมสัมมนาของบุคลากร 
2.4-4-2 หนังสือแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพใหม่(อาจารย์ใหม่) 
2.4-4-3 แบบฟอร์มการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2.4-5-1 หนังสือเชิญให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากร 
2.4-5-2 เอกสารการเผยแพร่จรรยาบรรณในเว็บไซด์องคณะ 
2.4-5-3 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
2.4-5-4 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสนเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
2.4-6-1 แบบประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
2.4-6.2 แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
2.4-7-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเรื่องประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อเครื่อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนได้มีการจัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ไว้ส าหรับ
นิสิต โดยจัดบริการไว้ในส่วนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดคณะฯ จ านวน 122 เครื่อง ภาควิชา/
สาขาวิชา จ านวน 90 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook และ Mobile device ของนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ลงทะเบียน Mac address กับทาง smart.ku.ac.th จ านวน 817 เครื่อง รวม
ทั้งสิ้น 1,029 เครื่อง(เอกสาร 2.5-1-1) 

 ผลการค านวณ  = 
49.369,1

029,1  

 (โดยที่ 1,369.49  คือ ค่า FTES ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน)    
    = 0.75  FTES  ต่อเครื่อง 
 
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการจัดบริการห้องสมุดประจ าคณะส าหรับอาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และห้องสมุดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 8 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เอกสาร 2.5-2-1) นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการจัดให้บริการ
แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ E-Learning) ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซด์ 
http://cpe.eng.kps.ku.ac.th/courseware/เพ่ือให้นิสิตและผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล เนื้อหาของบทเรียน เพ่ือ
น าไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง (เอกสาร 2.5-2-2) และมีการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(เอกสาร 2.5-2-3) ให้กับนิสิตที่สนใจดังนี้ 

2.1 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะสืบค้นวัตกรรมจากฐานข้อมูลไทยและสากล ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 
ประมาณ 100 คน โดยจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือนกรกฎาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้การสืบค้นนวัตกรรมจากเอกสารสิทธิบัตรในฐานข้อมูลไทยและสากล และสามารถติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรทั้งไทยและสากลได้ โดยหน่วยห้องสมุดของคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  

2.2 โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บางเขนเป็นโครงการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 – 8 มิถุนายน 2555ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม
การเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นต้นแบบวิชาที่มี 
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน ของนิสิตในการเสริมสร้างทักษะการ
โปรแกรมของนิสิต ซึ่งโครงการนี้สาขาวิชวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้จัดร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก.
บางเขน  
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2.3 โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์( ZES CAMP #5 )จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 
30 มีนาคม 2556  ณ อาคารที่พักนักกีฬา วัดป่าเลไลย์ ถ.ริมคลอง ต.รั้ วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกลุ่ม เพ่ือเตรียมการติวพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเพ่ือคัดเลือกนิสิต 20 คน ร่วมเข้าค่ายกันนิสิตวิทยาเขตบางเขน 

 
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดให้มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนานิสิตโดยห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่นเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ LCD ทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในภาควิชา/สาขาวิชา มีบริการห้องสมุดคณะฯ 
ห้องสมุดของบางภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือสืบค้นข้อมูล และมีบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้
สายให้บริการตามบริเวณอาคารต่างๆ ภายในคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ นิสิตและบุคลากร สะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ (เอกสาร 2.5-3-1) ได้แก่ อาคาร 2 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน, อาคาร 4 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร, 
อาคาร 6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, อาคาร 8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน, 
อาคาร 9 อาคารการเรียนรู้ บริเวรชั้น 1 และ ชั้น 3  
 
 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้มีการจัดบริการระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ส าหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซด์ https://webregis.ku.ac.th  ระบบเกรดออนไลน์ส าหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซด์ 
https://grade.ku.ac.th/gss/KUG0010104_Login.aspx ปฏิทินการศึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์และตารางเรียน
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา และผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th,http://eng.kps.ku.ac.th(เอกสาร 2.5-4-1) นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการ
จัดให้บริการสถานพยาบาลเพ่ือบริการอนามัยและรักษาพยาบาล มีบริการโรงอาหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับหอพักนิสิตและอาคารศูนย์เรียนรวม มีบริการศูนย์กีฬาและอาคารพลศึกษาเพ่ือให้บริการ
สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังเพ่ือสุขภาพของนิสิตและบุคลากร 
 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคโดยจัดให้มีระบบน้ าประปา ระบบ
ไฟฟ้า และระบบการจัดการขยะ นอกจากนั้นยังมีการจัดการรักษาความปลอดภัย คือจัดให้มีกล้องวงจรปิดติด

file:///C:/Users/PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20ตาราง
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บริเวณอาคารต่างๆ ของคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องท างานของเจ้าหน้าที่  และจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
เพ่ือป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งในห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ  
(เอกสาร 2.5-5-1) 

 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการใช้บริการของห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ การใช้บริการของสื่อและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค
และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะฯ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 
6.1 ผลการประเมินคุณภาพการใช้บริการของหน่วยห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับ

ดี มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังนี้ 1) สมควรปรับปรุงโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับอ่านหนังสือ 2) ระบบปรับอากาศห้อง
คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเย็น 3) จ านวนคอมพิวเตอร์ให้บริการน้อย 4) ควรปรับปรุงระบบความเร็วอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ 
รูปแบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยน่าใช้ 5) ให้จัดซื้อหนังสือที่ได้รับรางวัลมาอ่านบ้าง 6) สมควรมีน้ าดื่มไว้ให้บริการ 7) 
ห้องน้ าอยู่ไกล (เอกสาร 2.5-6-1) 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพในการใช้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่ากับ 3.75 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังนี้ 1) อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนช ารุดอยู่มาก ไม่
ทันสมัย 2) ห้อง shop และ lab ยังมีอุปกรณ์ท่ีล่าสมัย ท าให้นิสิตเจอประสบการณ์ ได้น้อย 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ศูนย์ฯ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 4) ห้องเรียนไม่สะอาด บริเวณโต๊ะสกปรก5)คอมพิวเตอร์ เก่า ช ารุด ต้องการให้
เปลี่ยน 6) ต้องการให้มีการจัดอบรมด้านระบบเครือข่าย(เอกสาร 2.5-6-2) 

6.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา เท่ากับ 3.93 ทั้งนี้คณะฯ จะใช้ผลส ารวจความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็น
การบริการของส่วนกลางมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.5-6-3) 

6.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค เท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับดี มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังนี้ 1) ควรท าที่บังแดด บังฝน เชื่อมระหว่างทางเดินอาคาร 4 6 7 และ อาคาร 8 กับ 
อาคาร 9 2) ยามรักษาความปลอดภัยต้องดูแลปิดไฟฟ้าตามอาคารด้วย 3) ต้องการให้เพ่ิมที่จอดรถให้กับบุคลากร  
(เอกสาร 2.5-6-4) 
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 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้น าผลจากการประเมินในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดย คณะฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
(Access Point) เพ่ิมเติมในปี 2555-2556 เพิ่มเติม ได้แก่ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 9, สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการฯ ชั้น 2 อาคาร 9, ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 9, อาคารนิสิต ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เพ่ือให้นิสิต
และอาจารย์สะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ (เอกสาร 2.5-7-1), ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องการการ
สูญหายของทรัพย์สินของคณะฯ ทั้งบริเวณภายในอาคารและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เอกสาร 2.5-7-2), มีการ
ติดตั้งลูกบอลดับเพลิงในห้องเครื่องแม่ข่ายเพ่ิมเติม (เอกสาร 2.5-7-3), ส าหรับห้องสมุดของคณะฯ นั้นได้มีการ
จัดหาหนังสือใหม่ๆ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อรองรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลต่างๆ และได้มีการ
ปรับปรุงเดินสายไฟและสายแลนภายในห้องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดใหม่ (เอกสาร 2.5-7-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7ข้อ 7ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ 5.00 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ 5.00 7 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 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 ข้อมูลลงทะเบียน Mac address จาก http://www.smart.ku.ac.th 
2.5-2-1 รูปภาพห้องสมุดประจ าคณะฯ และห้องสมุดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2.5-2-2 ระบบ E-Learning ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2.5-2-3 โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.5-3-1 ภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์

เครือข่ายไร้สายภายในคณะฯ ที่ให้บริการ 
2.5-4-1 ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์, ระบบปฏิทินการศึกษา, ระบบตารางเรียนผ่านทาง

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์คณะฯ 
2.5-5-1 รูปภาพระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการใช้บริการของหน่วยห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
2.5-6-2 ผลส ารวจความพึงพอใจใช้บริการของสื่อและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
2.5-6-3 ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ เช่นงานทะเบียน

ฯ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยฯลฯ  
2.5-6-4 ผลส ารวจความพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย

ของคณะฯ 
2.5-7-1 ภาพจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพ่ิมเติม 
2.5-7-2 - บันทึกขออนุมัติซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV 1 ชุด 

- ภาพจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม 
2.5-7-3 - บันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง 

- ภาพจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
 

2.5-7-4 - รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยห้องสมุดครั้งที่ 2/2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยห้องสมุด ครั้งที่ 3/2555 
- รายการหนังสือใหม่ที่จัดซื้อในปี 2555 
- ภาพประกอบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดและจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลการด าเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ การมีทักษะในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร มีการออกแบบการเรียนการสอนในประมวลการสอน Course Syllabus (เอกสารแนบ 2.6-1-5)    หรือ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เอกสารแนบ 2.6-1-6)  
โดยทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีรายวิชาที่หลากหลายในหมวดวิชา
เฉพาะเลือกมีรายวิชาเลือกเสรีและมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
และตามศักยภาพมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง เช่น
รายวิชาปัญหาพิเศษรายวิชาสัมมนารายวิชาการฝึกงานรายวิชาปฏิบัติการและวิทยานิพนธ์ มีการก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นรายวิชาการฝึกงานภาคสนาม (01203212) ปัญหาพิเศษ (02201498, 
02201598, 02207698) สัมมนา (02207497, 02207597, 02207697) วิทยานิพนธ์ (02212599, 02212699) 
(เอกสารแนบ 2.6-1-9) เป็นต้น 

1.2  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปราย
กลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษา
หรือโครงงานวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
รายวิชาโดยจัดชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือให้นิสิตได้มีการปฏิบัติจริงมีการจัดการศึกษาหรือฝึกงาน
นอกสถานที่ได้แก่โครงการน านิสิตไปฝึกงานนอกสถานที่ของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตเอร์และอิเล็กทรอนิกส์      การฝึกงานของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการ
อาหาร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบ 2.1-6-10)  เป็นต้นมีการ
มอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นข้อมูลการค้นคว้าและท าวิจัยเพ่ิมเติมในรูปของวิชาปัญหาพิเศษเพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ได้จัดสรรทุน
สนับสนุนการท าปัญหาพิเศษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลงานทางวิชาการโดยให้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือรูปแบบโปสเตอร์
ภายใต้โครงการจัดประชุมวิชาการและมีการน าเสอนผลงานทางด้านวิชาการช่วงงานกับงานเกษตรก าแพงแสน   
ประจ าปี 2555 (ตามเอกสารแนบ 2.6-6-11) 
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 1.3  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา 
และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชาและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้แก่การสอบข้อเขียนการ
สอบปฏิบัติ การเขียนรายงานซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผู้เรียนโดยการทดสอบหลังการเรียนการสอนรายละเอียด 

ในประมวลการสอน (Course Syllabus) ของแต่ละรายวิชาหรือรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ
ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ https://eassess.ku.ac.th/  
(ตามเอกสารแนบ 2.6-1-12) 
 
2.  ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1  อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะการด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และมีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
รายวิชา ดังปรากฎในประมวลการสอน(Course Syllabus) หรือรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ของทุกรายวิชา
ทุกวิชาที่เปิดสอน(เอกสารแนบ 2.6-3-5  ถึง  2.6-3-6) 

2.2  อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีการแจกรายละเอียดประมวลการสอน (Course Syllabus) 

หรือรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ของทุกรายวิชาให้ผู้เรียนในคาบแรกของการเรียน(เอกสารแนบ 2.6-3-5) 
2.3  การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา ได้มีการมีวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และน ามาวิเคราะห์การ

ประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative 
evaluation)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในระหว่างภาคการศึกษาและ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาของทุกรายวิชาโดยมีการทดสอบวัดความรู้ทางการศึกษาของแต่ละรายวิชา และเมื่อสิ้นการ
ด าเนินงานระหว่างภาคการศึกษา จะมีรายงานการสรุประดับคะแนนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือวัดผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา (เอกสารแนบ 2.6-2-4) และนอกจากนี้ยังใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนของผู้เรียนเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการการศึกษานั้น ๆ และสามารถเข้าไปที่
https://eassess.ku.ac.th/(เอกสารแนบ 2.6-2-5) 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-67 
 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน 
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

3.1  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติ การ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา 
ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตร  ต้องมี
รายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน มีชั่วโมงปฏิบัติการ 
การอภิปรายกลุ่ม สัมมนา การจัดท าโครงงานวิจัย รวมทั้งการฝึกงานของนิสิต  และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต
เช่นการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการใช้โปรแกรม Max@learn (https://course.ku.ac.th/lms/login/ 
ilogins.php(เอกสารแนบ 2.6-3-1 ถึง 2.6-3-5) 
 

3.2  จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลังจบหลักสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการรายงานผลการฝึกงานของนิสิต การจัดท าโครงงาน และรายวิชา
สัมมนา  หรือการจัดท ารายงานในรายวิชาฝึกงานส ารวจ  ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(เอกสารแนบ 2.6-3-6) 
 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีการด าเนินสรุปผลการด าเนินงานผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อาจารย์พิเศษ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
(เอกสารแนบ 2.6-4-1) 

 
5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1  อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมาโดยท าการวิจัยในชั้นเรียนว่า
วิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควร
ปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรในรายวิชา
อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนากระบวนการและวิธีการสอน และน ามาวิเคราะห์จากการสอนที่ผ่านมาโดยท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (ตามเอกสารแนบ 2.6-5-1) 
 

https://course.ku.ac.th/lms/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-68 
 

5.2  ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดท าโครงงานวิศวกรรมของแต่ละภาควิชาซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  (เอกสารแนบ 2.6-5-7) 

 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินการแจ้งให้นิสิตเข้าไปในระบบการประเมินการเรียนการสอน 
ของทางมหาวิทยาลัยฯ  ระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์https://eassess.ku.ac.th/ เพ่ือท าการประเมินการโดยใน
ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลคะแนนประเมินความพึงพอใจ 4.47 (ตามเอกสารแนบ 2.6-6-1) 
7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ก าแพงแสน มีคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา ก ากับให้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายละเอียดรายวิชา และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ติดตาม จากผลการประเมินผู้เรียนและน าผลมารปรับปรุงเสนอคณะกรรมการวิชาการ
และการศึกษาจากการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เรียนปัจจุบันหรือการวิเคราะห์จากรายงานวิจัยสถาบัน
ของแต่ละหลักสูตร (ตามเอกสารแนบ 2.6-7-2 ถึง 2.6-7-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 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 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 -  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 123/2551  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 
-  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 15/2556   
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา  
-  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 58/2556  
   เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 

2.6-1-2 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 52/2555  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา 

2.6-1-3 ขั้นตอนการเตรียมเยี่ยมนิสิตฝึกงาน 
2.6-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2555 
2.6-1-5 
(2.1-3-7) 

-  รายงาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ปี 2555 
-  สรุปจ านวนรายวชิาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ปี 2555 

2.6-1-6 แผนการสอนภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 
2.6-1-7 โครงการสหกิจศึกษา 
2.6-1-8 
(2.1-3-8) 

-  รายงาน มคอ.7 ปี 2555 
-  สรุปหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : (มคอ.7) 

2.6-1-9 รายงานสรุปรายวิชาเปิดสอนวิชาโครงงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ์ 
2.6-2-1 แผนการสอนภาคต้นและภาคปลายประจ าปีการศึกษา 2555 
2.6-2-2 -  สรุปรายวิชาเปิดสอน มคอ.3มคอ.5 และมคอ.6 ปีการศึกษา 2555 

-  สรุปรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF ภาคต้นและ 
   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ทุกภาควิชา/สาขาวิชา 

2.6-2-3 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-2-4 รายงานระดับคะแนน ภาคต้น และ ภาคปลาย ปี 2555 
2.6-3-1 แผนการสอนภาคต้นและภาคปลายประจ าปีการศึกษา 2555 
2.6-3-2 -  สรุปรายวิชาเปิดสอน มคอ.3มคอ.5 และมคอ.6 ปีการศึกษา 2555 

-  สรุปรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF ภาคต้นและ 
   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ทุกภาควิชา/สาขาวิชา 

2.6-3-3 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
2.6-3-4 สรุปหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอกใน

กระบวนการเรียนการสอน 
2.6-4-1 
(2.6-3-4) 

สรุปหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีส่วนร่วม 
จากบุคคลภายนอกในกระบวนการเรียนการสอน 

2.6-5-1 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเขียนอนุทินการ
เรียนรู้ กรณีศึกษารายวิชา 01203251  

2.6-5-2 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในวิชาเรื่องเฉพาะทาง
วิศวกรรมเกษตร (02201496)  

2.6-5-3 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง เทคนิคการสอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (02212451)  

2.6-5-4 รายงานวิจัยในชั้นเรียน  
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับนิสิตที่มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านรายวิชา 01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ส าหรับวิศวกร 

2.6-5-5 ข้อเสนอโครงการในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนารูปการจัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมส าหรับนิสิตที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านรายวิชา 02206231  
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม (Probability and Engineering Statistics) 
 

2.6-5-6 ข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลในการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมสังคมเกษตรกรรม 
(02201438) 

2.6-6-1 เอกสารรายงานประเมินการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.6-7-1 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา  
2.6-7-2 รายงานผลการด าเนินงานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ปี

การศึกษา 2555 
2.6-7-3 -  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 45/2556  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสอนร่วมหลาย 
   ภาควิชา 
-  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 50/2556  
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสอนร่วมหลาย 
   ภาควิชา (เพ่ิมเติม) 

2.6-7-4 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20301(บศ)/0318   
เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และขอ
อนุมัติด าเนินการกิจกรรมตามมาตรการที่เสนอ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มง) 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และรายงานการประชุมศิษย์เก่าของแต่ละ

ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ  ซึ่งท าให้ทราบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสาร 2.7-1-1) 

 2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สอดคล้องกับบทสรุปการ

วิจัยสถาบันและมีรายงานการประชุมเพ่ือการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสาร2.7-2-1)  ซึ่งแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจ

ของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   โดย

ภาควิชา/สาขาวิชาท าหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต (เอกสาร 2.7-2-2) 

 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน แต่ตั้งเจ้าหน้านักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการ

ด าเนินการด้านการดูแลและปรับข้อมูลบน Website ให้ทันสมัยหรือการให้ข้อมูลการศึกษาในลักษณะสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร 2.7-3-1) คณะฯ มีเว็บไชต์อาจารย์และนิสิตในการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา    

Face book เพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อที่ทันสมัยและให้ความรู้กับนิสิตได้อย่างทั่วถึง(เอกสาร 2.7-3-2)จึง

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการวางแผนด าเนินงานให้

สอดคล้องกับนโยบายคณะฯ (เอกสาร 2.7-3-3) และเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต คณะฯ จึงได้ก าหนด

หลักการ เชิดชูเกียรติและด าเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้ที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตดีเ ยี่ยม (เอกสาร   

2.7-3-4) 
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 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (เอกสาร 2.7-4-1) และสนับสนุนให้บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

(เอกสาร 2.7-4-2) อีกทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จัดประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2555 เพ่ือการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการน าเสนอผลงานวิชาการให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางอีกทางหนึ่ง (เอกสาร 2.7-4-3) 

 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และภาควิชา/สาขาวิชาได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ผ่านการจัดโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย (เอกสาร 2.7-5-1),โครงการวัน
ไหว้ครูวิศวกรรมเครื่องกล (เอกสาร 2.7-5-2) ,โครงการปั้นรักด้วยใจสร้างสายใยในโยธา(เอกสาร2.7-5-3) และ
โครงการไหว้ครูและท าบุญภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (เอกสาร2.7-5-4) 

 

 6.มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มง) 

  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกการน าเสนอ และเขียนบทความวิชาการผ่านกระบวนการเรียนการสอนในวิชา 
01201591 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมเกษตร และวิชา 01207691 เทคนิควิจัยชั้นสูงทางวิศวกรรมชลประทาน ซึ่ง มี
งบประมาณในการเข้าร่วมจากทุนสนับสนุนทางวิชาการในงบพัฒนานิสิตผ่านงานกิจการนิสิต ของคณะฯ(เอกสาร 
2.7-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 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 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-74 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 
(2.1-1-6) 

รายงานวิจัยสถาบัน   
เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2554 

2.7-2-1 รายงานการประชุมเพ่ือการพิพากษ์หลักสูตร 
2.7-2-2 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.7-3-1 เอกสารรายวิชาที่ปรากฏในโปรแกรม M@Learnของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ก าแพงแสน 
2.7-3-2 เว็บไซต์อาจารย์และนิสิตในการสร้างแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร 

(Facebook) 
2.7-3-3 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 106/2555  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7-3-4 ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.7-4-1 เอกสารประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 

ประจ าปี 2556  
2.7-4-2 เอกสารประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้ง

ที่ 14 และระดับนานชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2556 
2.7-4-3 เอกสารสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ในงานเกษตรก าแพงแสน 

ประจ าปี 2555 
2.7-5-1 เอกสารโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย 
2.7-5-2 เอกสารโครงการวันไหว้ครวูิศวกรรมเครื่องกล 
2.7-5-3 เอกสารโครงการปั้นรักด้วยใจ สร้างสายใยในโยธา 
2.7-5-4 เอกสารโครงการไหว้ครูและท าบุญภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

- ไม่มีการประเมินในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.7-7-1 แผนการสอนวิทยานิพนธ์ 01201591,01207691 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ1ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ90ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณอักษร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง ข้อก าหนดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร 2.8-1-1) และบน
เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://eng.kps.ku.ac.th/eng/ (เอกสาร 2.8-1-2)   

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตาม 

ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะฯ 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://eng.kps.ku.ac.th/eng/(เอกสาร 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-76 
 

2.8-2-1)และเวียนเอกสารประกาศดังกล่าวส่งให้ภาค/สาขาวิชาติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของภาค/สาขาวิชา (เอกสาร 2.8-2-2) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 

โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนด

ในข้อ 1 ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสาร 2.8-3-1) และ แผนประจ าปีงบประมาณ 2556 

(เอกสาร 2.8-3-2)โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ 

- กิจกรรมบรรยายพิเศษเพ่ือความรู้สู่วิศวกรเกษตร 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน 2556 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 

- กิจกรรมไหว้ครูวิศวกรรมเครื่องกล 

- กิจกรรมอาคารสะอาด บรรยายกาศสดชื่น รื่นรมย์พรรณไม้ 

- กิจกรรม Big Cleaning and Sport Day   

- กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พ่ีน้อง วิศวกรรมเกษตร 

- กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์วิชาวิศวกรรมการอาหาร ประจ าปี 2556 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตับ่งชี้และ 

เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ 

(เอกสาร 2.8-4-1) 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ส่งผลงานของนิสิตนายสิริวัชร  บุญวชิัย นิสิตชั้นปีที ่4 ภาควิชา 

วิศวกรรมชลประทาน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จากสภา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 สมัยที่ 35 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  
(เอกสาร 2.8-5.1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  

เรื่อง ข้อก าหนด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 

2.8-1-2 เว็บไซด์ http://eng.kps.ku.ac.th/eng/ 
2.8-2-1 เว็บไซด์ http://eng.kps.ku.ac.th/eng/ 
2.8-2-2 เอกสารประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังภาค/สาขาวิชา 
2.8-3-1 แผนประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2556 
2.8-3-2 กิจกรรมบรรยายพิเศษเพ่ือความรู้สู่วิศวกรเกษตร 

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน 2556 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 
กิจกรรมไหว้ครูวิศวกรรมเครื่องกล 
กิจกรรมอาคารสะอาด บรรยากาศสดชื่น รื่นรมย์พรรณไม้ 
กิจกรรม Big Cleaning and Sport Day 
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พ่ีน้องวิศวกรรมเกษตร 

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://eng.kps.ku.ac.th/eng/
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์วิชาวิศวกรรมการอาหาร ประจ าปี 2556 

2.8-4-1 ตารางสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
เอกสารรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

2.8-5-1 ใบประกาศ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ าถวายพ่อหลวง ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 75   

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 285 307 424 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 289 332 434 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 176 232 313 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 34 23 20 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 16 15 17 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 0 1 1 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 0 31 49 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
239 268 386 

(424-20-17-1) 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 73.64% 85.66% 86.46% 
10 

คะแนนทีไ่ด ้ 5
100

73.64
  

=3.68 

5
100
85.66

  

= 4.28 

5
100

86.46
  

= 4.32 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 
176 

73.64 
232 

85.66% 
313 

86.46 3.68 3.96 4.32 75% บรรลุ 75% 
239 268 386 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 
176 

73.64 
232 

79.18 
313 

86.46 3.68 3.96 4.32 75% บรรลุ 75% 
239 293 386 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 5.00  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 289 434 434 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

35 51 73 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.92 3.87 3.89 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

   

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

   

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 2 6 6 

7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

0 6 6 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

   

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

   

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

   

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 3 3 3 

12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

   

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

   

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

   

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.92 3.87 3.89 

17 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 35 51 73 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.92 3.87 3.89 3.92 3.87 3.89 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.92 3.87 3.77 3.92 3.87 3.77 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ประจ าปี 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-82 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 25  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 0 0 0 0 0 0 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 2 1.00 4 2.00 14 7.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 0 0 2 1.50 0 0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน 1.00 0 0 0 0 0 0 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-83 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ระดับนานาชาต ิ
10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 1.00 6 3.50 14 7.00 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
2 6 8 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

100
2

1.00
  

= 50% 

100
6

3.50
  

= 58.33% 

100
8

7.00
  

= 87.50% 
13 คะแนนที่ได ้ 5

25
50
 =10 5

25
58.33

 =11.67 5
25

87.50
 =17.50 

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 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 
1.00 

50 
3.50 

58.33 
7.00 

87.50 5.00 5.00 5.00 25% บรรล ุ 25% 
2 6 8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3 
1.00 

50 
3.50 

58.33 
7.00 

116.67 5.00 5.00 5.00 25% บรรล ุ 25% 
2 6 6 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-84 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 แบบเก็บด้านผลิตบัณฑิต 6 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 50  
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 1 0.25 1 0.25 5 1.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 1 0.50 1 0.50 1 0.5 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0 2 1.5 2 1.5 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImagoJoural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล

1.00 2 2.00 0 0 1 1.00 

http://www.scimagojr.com/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-85 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

สากล ISI หรือ Scopus 
5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 4 2.75 4 2.25 9 4.25 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด 
3 3 3 

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

100
3


75.2  

= 91.67% 

100
3


25.2  

= 75.00% 

100
3


25.4  

= 70.83% 
13 คะแนนท่ีได ้ 5

50
91.67

 =9.17 5
50

75.00
 =7.5 5

50
70.83

 =7.08 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 
2.75 

91.67 
2.25 

75 
4.25 

70.83 5.00 5.00 5.00 50% บรรลุ 50% 
3 3 6 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-86 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 
2.75 

91.67 
2.25 

75 
4.25 

141.67 5.00 5.00 5.00 50% บรรลุ 50% 
3 3 3 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 แบบเก็บด้านผลิตบัณฑิต 7 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนนิงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

2 38.50 77 39.50 79 39 78 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 4 12 4 12 4 12 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-87 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนนิงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 3 15 3 15 2 10 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 16 80 17 85 19 95 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 7 42 9 54 10 60 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 8 64 8 64 6.5 56 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 76.50 290 80.50 309 80.50 311 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 3.79 3.84 3.86 
15 คะแนนท่ีได้ 5

6
3.79

  =3.16 5
6

3.84
  =3.20 5

6
3.86

 =3.22 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 290 3.79 309 3.20 287 3.99 3.16 3.20 3.32 6.00 ไม่บรรล ุ 6.00 

76.5 80.5 72 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 290 3.79 309 3.20 307 3.81 3.16 3.20 3.18 6.00 ไม่บรรล ุ 6.00 

76.5 80.5 80.5 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 

 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต ดังนี้ 

 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ตารางท่ี 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7  7 5.00 0.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 6  6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 4 4 5  5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา(เอกสาร 3.1 -1-1)  

โดยมีการให้ค าปรึกษาด้านการเรียน ด้านวิชาการวิชาชีพ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต และมีการประชุม

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกัน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 

(เอกสาร 3.1-1-2)  รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการให้ความรู้

ด้านประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสาร 3.1-1-3) นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา 02999144 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (เอกสาร 3.1-1-4)   

 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ทางเว็บไซด์http://eng.kps.ku.ac.th/eng/, บอร์ดประชาสัมพันธ์, ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์จอโทรทัศน์ขนาดใหญ่,Face Book และระบบจัดการและแจ้งข่าวสารนิสิต (เอกสาร 3.1-2-1) 
 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดการฝึกงานและการเรียนวิชาสหกิจศึกษา จะเป็นโอกาสที่ 

นิสิตจะได้พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเข้าร่วมงานกับองค์กรภายนอกในฐานะนิสิตฝึกงาน
(เอกสาร 3.1-3-1)  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  
(เอกสาร 3.1-3-2) ได้แก่ 

- กิจกรรมเพ่ิมทักษะในการน าเสนอด้วยการตัดต่อวีดีทัศน์ 

- กิจกรรมการแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีมงานเกษตรก าแพงแสน 

- กิจกรรมประสบการณ์นอกห้องเรียน เส้นทางท่ี 1 

- กิจกรรมทัศนศึกษาดูภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปลาย/2555) 

- กิจกรรมพาไปดูงานนอกสถานที่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

และการจัดกิจกรรมแนะแนวการสมัครงานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยมีวิทยากรจากบริษัท/ 
หน่วยงานต่างๆมาบรรยายและจัด workshop ให้แก่นิสิตเป็นต้น (เอกสาร 3.1-3-3) 
 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าจัดให้มี 

เว็บไซต์http://eng.kps.ku.ac.th/eng/, Face Book และมีการส่งข่าวสารถึงศิษย์เก่าผ่านทางสารEngineering 
KPS (เอกสาร 3.1-4-1) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  

(เอกสาร 3.1-5-1) ได้แก่ 
- กิจกรรมการอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรจากการวัดการสั่นสะเทือน โดยเครื่องมือ  

VIBXpertII 

- กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรถแทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการติดตามประเมินผลการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ผลการ

ประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและการให้ค าปรึกษา

และบริการข้อมูลข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในวาระ

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6 /2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 5.1 ผลการประเมิน

และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่สนองความต้องการของนิสิต (เอกสาร 3.1-6-1 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนิสิต 

      จากการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ในวาระที่ 
5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 เรื่องผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่สนองความต้องการ
ของนิสิต (เอกสาร 3.1-7-1)  
 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 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 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 17/2556  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-2 วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2556  วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  

ระเบียบวาระท่ี 3.2 แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.1-1-3 กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 

2555 
3.1-1-4 รายวิชา 02999144 ทักษะการใช้ชีวิต 
3.1-2-1 เว็ปไซต์http://eng.kps.ku.ac.th/eng/, บอร์ดประชาสัมพันธ์, ที่อ่านหนังสือพิมพ์ , 

Face Book และระบบจัดการและแจ้งข่าวสารนิสิต 
3.1-3-1 เอกสารการฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
3.1-3-2 กิจกรรมเพ่ิมทักษะในการน าเสนอด้วยการตัดต่อวีดีทัศน์ 

กิจกรรมการแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีมงานเกษตรก าแพงแสน 
กิจกรรมประสบการณ์นอกห้องเรียน เส้นทางท่ี 1 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปลาย/2555) 
กิจกรรมพาไปดูงานนอกสถานที่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

3.1-3-3 การรับสมัครงาน 
3.1-4-1 เว็ปไซต์http://eng.kps.ku.ac.th/eng/, Face Book และข่าวสารดงตาลสัมพันธ์ 
3.1-5-1 กิจกรรมการอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรจากการวัดการสั่นสะเทือน โดย

เครื่องมือ VIBXpertIII 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรถแทกเตอร์อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม 

3.1-6-1 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

3.1-7-1 วาระการประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ในวาระที่ 5  
เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 เรื่องผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่
สนองความต้องการของนิสิต 
 

 

 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินงานกิจการนิสิต ประจ าปี
งบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน (เอกสาร 3.2-1-1) 
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2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 
พัฒนางานด้านกิจการนิสิต และนอกจากนี้คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ยังจัดกิจกรรมเรียนรู้ประกันคุณภาพ
กับ Food Engineering และแนะน าภาควิชา เพ่ือให้นิสิตมีส่วนร่วมและเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น (เอกสาร 3.2-2-1)   

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต

อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก

กิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการ 
จัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสาร 3.2-3-1) 
 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย และมี 

กิจกรรมร่วมกัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานด้านกิจการนิสิต (เอกสาร 3.2-4-1)  
 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 5 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.2 การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต โดยมีการ
วิเคราะห์ถึงความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผล
การจัดกิจกรรมของนิสิต รวมถึงมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง- จุดอ่อน ของนิสิต เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 
(เอกสาร 3.2-5-1) 
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6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานิสิต ในวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556วาระที่ 
5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านความรู้ และทักษะทางปัญญาที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
(เอกสาร 3.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนการด าเนินงานกิจการนิสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2555  

แผนการด าเนินงานกิจการนิสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2556 
3.2-2-1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนิสิต 

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ  
ประจ าปีการศึกษา 2555 
กิจกรรมเรียนรู้ประกันคุณภาพกับ Food Engineering และแนะน าภาควิชา 
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-3-1 กิจกรรมส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

กิจกรรมFreshy Camp 
 กิจกรรมพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา 
กิจกรรมกีฬาCivil Day 
กิจกรรมประกวดกระทง 
กิจกรรมส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา 
กิจกรรมCivil Day 
 

3.2-4-1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนิสิต 
3.2-5-1 การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556  

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.2 การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

3.2-6-1 การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556  
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา(เอกสาร 3.3-1-1)เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต และมีการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงความเข้าใจ มีการด าเนินการนิเทศอาจารย์โดย
ก าหนดและประกาศเป็นระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (เอกสาร 3.3-1-2)เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะฯ ประพฤติและปฏิบัติตาม ใน
การเป็นบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตต่อไป 

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะฯ ด าเนินการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ซึ่งปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2549)  คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 (เอกสาร 3.3-2-1)เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ค าแนะน าแก่นิสิตได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างเคร่งครัด 

คณะฯ ได้ได้จัดท า Flow Chart แสดงกระบวนการและขั้นตอนการเรียนการสอนของนิสิต ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า การด าเนินการเรียนการสอน จนกระทั่งจบการศึกษา (เอกสาร 3.3-2-2) ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต ส าหรับท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตคณะฯ (เอกสาร 3.3-2-3)  
นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ให้คณาจารย์
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และนิสิตคณะฯ ได้รับรู้ ดังรูปแบบประกาศของคณะฯ และประกาศของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 3.3-2-4) และมี
คู่มือแสดงกระบวนการด าเนินค าร้องของนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้ด าเนินได้อย่างถูกต้อง (เอกสาร3.3-2-5) 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะฯ ด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าขึ้นมา (เอกสาร 3.3-2-6) รวมถึง คณะฯ ยังมีฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อนิสิตคณะฯ 
ซึ่งปัจจุบันคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินการเรียนการ
สอนของนิสิตมากยิ่งข้ึน เพ่ือสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนของเอกสารได้เป็นอย่างดี (เอกสาร 3.3-2-7) 
 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งมีหน่วยงานบริการการศึกษาและหน่วยงานกิจการนิสิตของคณะฯ ได้
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการจัด
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดภายในคณะฯ เป็นประจ าทุกปีๆละ 2 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับคณะฯ ด้วย (เอกสาร 3.3-3-1 ถึง 3.3-3-2) 

 
 4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ร่วมกับโครงการวิชาบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (02999144) ถือ
เป็นการสร้างโอกาสการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าวิธีการเรียนที่เหมาะสม
และวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ประจ าปีการศึกษา 
2555(เอกสาร 3.3-4-1 ถึง 3.3-4-3)  

 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 คณะฯ ด าเนินการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและการให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลข่าวสาร (เอกสาร 3.3-4-4) ซึ่งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีมติให้ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการให้
ค าปรึกษานิสิต ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสาร 3.3-5-1) 
 

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 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 17/2556  

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-1-2 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 16/2556 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
3.3-2-1 คู่มือ 

-  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2549) 
-  จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2548 

3.3-2-2 Flow Chart กระบวนการและขั้นตอนการเรียนการสอนของนิสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

3.3-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
3.3-2-4 ประกาศท่ีใช้ส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
3.3-2-5 กระบวนการด าเนินค าร้องของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
3.3-2-6 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
3.3-2-7 ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-3-2 รายงานการประชุมอาจารย์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-4-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 199/2554   

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการรายวิชาทักษะชีวิตการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัย (02999144) 

3.3-4-2 แผนการสอนรายวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 
3.3-4-3 -ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 ต่อการเรียน 

การสอนวิชาทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (02999144) ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2554 
- สมุดบันทึกรายวิชาทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (02999144) 

3.3-4-4 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการและการให้ค าปรึกษาและ
บริการข้อมูลข่าวสาร 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย               5.00 3.76   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 7  5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6  6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน     21,636,762  
256,056.36 

 21,298,473 306,452.85 5.00 5.00   

85 
69.5  

5 
(สม
ศ.) 
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ     
  

62.00 75.2 34.00 41.2 5.00 5.00   
82.50 82.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
คน     80.50 80.50       

  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน     2 2       
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     68 17.00 70  17.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน     6 3.00  12 6.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. 

      1 0.75 2  1.50       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

      11 11.00  9 9.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00  0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     49 12.25  0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0  0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00  0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     18 18.00  0 0.00       

6 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 0 42 50.91 17 20.61 5.00 5.00   
82.50 82.50 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     5 3        

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0 0        

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     5 12       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง     32  0       

7 
(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 10 10.75 13.03 4.75 5.76 5.00 2.88   
82.5 82.50 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     9 2.25  4 1.00       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     11 5.50  0 0.50       
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ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง     0 0.00 3 2.25       

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 
 
 
 
 
 

    3 3.00  1 1.00       
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย   7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4และข้อ 5อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 
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ผลการด าเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการก าหนดแนวทางในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้คัดสรร พิจารณาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัยในคณะฯ 
(เอกสาร 4.1-1-1) มีการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 2555 (เอกสาร 4.1-1-2) เพ่ือให้การท างาน
สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ มีการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุด
ควบคุมอุณหภูมิส าหรับกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคส าหรับอาหารเหลว โดยน าโครงการวิจัยไปใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา 02212631 (เอกสาร 4.1-2-1)โครงการวิจัย เรื่อง “ชุดควบคุมระดับน้ าอัตโนมัติ” 
(Autometic water level control system) โดยน าโครงการไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02212441 
เรื่อง การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการอาหาร(เอกสาร 4.1 -2-2)ก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท างานวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ในคณะฯ มีทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น 
งานประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ งานเกษตร ก าแพงแสน 2555 (เอกสาร 4.1-2-3) การจัดแสดง
นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีการน าผลงานไปเผยแพร่เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่
สาธรณชน (เอกสาร 4.1-2-4) มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน  

 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยให้กับ
อาจารย์และนักวิจัยได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานวิจัย ภายใต้จรรยาบรรณ
นักวิจัย ส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (เอกสาร 4.1-3-1)ทั้งนี้
คณะฯ ยังได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยตามนโยบายการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะฯ ทุกผลงาน คณะฯ ก็มีการมอบ
รางวัลให้กับเจ้าของผลงานที่มีความโดดเด่น มีการให้เงินรางวัล การน าเสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน   
(เอกสาร 4.1-3-2) มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2555 (เอกสาร 4.1-3-3) เพ่ือ
เป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สร้างผลงานให้กับคณะฯ และผลงานวิจัยดังกล่าวก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
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 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัยเพ่ือเป็นทุนวิจัย

หรือทุนผลิตงานสร้างสรรค์ให้ได้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีนโยบายให้อาจารย์และนักวิจัยได้ท างานวิจัย
ตามความถนัดโดยเริ่มจากการให้ทุนโครงการวิจัยเล็กๆ ก่อน ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้
ปีละ 300,000 บาท เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ (เอกสาร 4.1-4-1) ทั้งนี้คณะฯ ก็มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ เป็นผู้คัดสรร กลั่นกรองแบบเสนอขอทุนวิจัยโดยทุนอุดหนุนการวิจัยคณะฯ 
(เอกสาร 4.1-4-2) เป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ นักวิจัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ 
สามารถสร้างผลงานให้กับตนเอง (เอกสาร 4.1-4-3) 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดหาทรัพยากรและจัดหาแหล่งสนับสนุนทางด้านงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์วิจัย ระบบสารสนเทศ (เอกสาร 4.1-5-1) จัดตั้ง
ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการของภาควิชา/สาขาวิชา(เอกสาร 4.1-5-2) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยหรือเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการเกษตร 
ก าแพงแสน ให้กับภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ (เอกสาร 4.1-5-3) มีการสนับสนุนทุนวิจัย 
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสาร 4.1-5-4) โดยสามารถแยกการด าเนินการ
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

- สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย งบประมาณการจัดหาครุภัณฑ์วิจัยเพ่ือใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้
ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของคณะฯ (เอกสาร 4.1-5-5) 

- สนับสนุนแหล่งค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร วารสาร หรือสื่อ multimedia หรือ Electronic 
ในการค้นคว้าผลงานวิชาการหรือใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้คณะฯ ก็มีการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2 555 โดย
ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ให้ไปท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ตาม
ความเชี่ยวชาญของบุคคลนั้นๆ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยด้วย (เอกสาร 4.1-5-6) 

- การสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือการวิจัย คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลด้านการ
วิจัย ดังนี้ 

1. มีการเสนอข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (เอกสาร 4.1-5-7) 
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2. น าเสนอข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมา 
(เอกสาร 4.1-5-8) 

3. มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ โดย
น าเสนอผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (เอกสาร 4.1-5-9) 

4. คณะฯ มีข้อมูลด้านระบบและกลไกของคณะฯในการสร้างเสริมการน าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ การขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร มีการน าเสนอ
ผลงานที่ได้รับการคุ้มครองผลงานที่อยู่ระหว่างข้ันตอนการขอ เป็นต้น (เอกสาร 4.1-5-10) 

5. คณะฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2546 (เอกสาร 4.1-5-11) 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากร นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ 
งานประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ในงานเกษตรก าแพงแสน (เอกสาร 4.1-5-12)   

 7. มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “พิบัติกับความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน” ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทรง
ความรู้ ความสามารถ มาบบรรยาย ให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ (เอกสาร 4.1-2-13) 
 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4และข้อ 5อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีคณะกรรมการวิจัยติดตามผลการด าเนินงานวิจัยในรอบปี มีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบันเพ่ือหาทิศทางการด าเนินงาน พัฒนางานวิจัยให้ได้ดียิ่งขึ้น มีการ
ติดตามสถานการณ์ด าเนินงานโครงการวิจัยแต่ละโครงการ มีการติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานสรุป
ผลการวิจัย โดยมีบันทึกขอให้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยทุนอุดหนุนการวิจัย (เอกสาร 4.1-6-1) ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยท าทะเบียนคุมโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ท าให้ทราบถึงสถานะในแต่ละ
โครงการ อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการงานวิจัยได้อีกระดับหนึ่ง (เอกสาร 4.1-6-2)  

คณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยว่าเห็นควรเพิ่มงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย เงินอุดหนุนสิ่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการจากระเบียบเดิมที่ปฏิบัติอยู่ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ 
นักวิจัย ได้ท างานวิจัยมากข้ึน (เอกสาร 4.1-6-3) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
จากผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบันในข้อที่ 6 ที่กล่าวมานั้น ท าให้น าไปสู่

ภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 
1. เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน พ.ศ.2556 (เอกสาร 4.1-7-1) 
2. เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พ.ศ.

2556(เอกสาร 4.1-7.2) 
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3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ ในการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
องค์กร อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ ยกระดับสังคม มีการสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม
ให้โครงการละ 150,000  บาท เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นให้เป็นนวัตกรรมใหม่ขององค์กร สิ่งประดิษฐ์ด้านกา ร
พัฒนาเครื่องจักร (เอกสาร 4.1-7-3)  
  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

รายการหลักฐาน 
ข้อที่ หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1 4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
4.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 

2 4.1-2-1 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิส าหรับ
กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคส าหรับอาหารเหลว  

4.1-2-2 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องชุดควบคุมระดับน้ าอัตโนมัติ (Autometicwater 
level control system)  

4.1-2-3 งานประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 9 ปี 2555 
4.1-2-4 นิทรรศการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ งานเกษตรก าแพงแสน 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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ข้อที่ หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3 4.1-3-1 จรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1-3-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

นักวิจัย 2555 
4.1-3-3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑืการพิจารณารางวัลนัก

บริการวิชาการดีเด่น 2555 
4 4.1-4-1 บันทึกข้อความ ขอให้โอนเงินรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 

4.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
4.1-4-3 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

5 4.1-5-1 บันทึกข้อความ ขอให้รายงานความก้าวหน้าครุภัณฑ์วิจัย 
4.1-5-2 ห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา 
4.1-5-3 บันทึกข้อความ ขอให้เสนอโครงงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2555 
4.1-5-4 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
4.1-5-5 ภาพห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชา 
4.1-5-6 ภาพห้องสมุดคณะฯ 
4.1-5-7 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

(แหล่งข้อมูลงานวิจัย) 
4.1-5-8 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

(ฐานข้อมูลงานวิจัย) 
4.1-5-9 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

(เว็บไซต์รวมของคณะฯ) 
4.1-5-10 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

(ในส่วนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 
4.1-5-11 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

(ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย) 
 

4.1-5-12 
งานประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 

4.1-2-13 
6 4.1-6-1 บันทึกข้อความ ขอให้รายงานความก้าวหน้าการวิจัยโดยทุนอุดนุนวิจัย 

4.1-6-2 ทะเบียนคุมสถานะด าเนินงานด้าน เบิก-จ่าย งบประมาณ 
4.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 1/2556 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211
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ข้อที่ หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

7 4.1-7-1 เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ.2556 

4.1-7-2 เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
พ.ศ. 2556 

4.1-7-3 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 : โครงการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอัตลักษณ์และ
นวัตกรรมของหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  (กผง.5503) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มค1และง) 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนได้ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาผลงานวิจัย(เอกสาร 4.2-1-1) ผลงานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ ทั้งผลงานวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสร้างเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
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ระเบียบงานวิจัย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (เอกสาร 4.2-1-2) 

 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน โดยคณะกรรมการวิจัยสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่
ปัจจุบัน ในวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 (เอกสาร 4.2-2-1) มีคณะกรรมการวิจัย ผู้บริหารระดับสูงภายในคณะฯ 
คัดสรรและวิเคราะห์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือน าไปเผยแพร่ ถ่ายทอด เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ เช่น นิทรรศการ
งานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานเกษตร ก าแพงแสน 2555(เอกสาร 4.2-2-2)  

 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศ (เอกสาร 4.2-3-1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการ (เอกสาร 4.2-3-2)และ
มีการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ในงานเกษตร ก าแพงแสน โดยมีการจัดเ สวนาใหหัวข้อ 
“พิบัติกับความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน” ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงความรู้ ความสามารถมาบรรยายให้กับ
นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ (เอกสาร 4.2-3-3) 

 
 4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ของภาควิชา/
สาขาวิชา/ศูนย์ฯ ได้ท างานวิจัยตามความถนัดและสนับสนุนให้ท างานวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ได้ผลิตผล
งานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการให้ค าปรึกษา ออกแบบ และสร้างระบบตรวจสอบความ
ผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที แบบกึ่งอัตโนมัติ พร้อมที่จะน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรภายนอก เช่น  
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  คือ นมโรงเรียนที่มีปริมาณมากได้ทันกับการผลิต เป็นการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการภายนอกได้โดยตรง  และมีหนังสือรับรองการยืนยันไปใช้งานทางจากทางบริษัท (เอกสาร 4.2-4-1) 

 
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
น ามาใช้ประโยชน์ สร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจให้กับผู้ที่มีผลงานวิจัย เช่น มีการให้เงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การคุ้มครองจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เอกสาร 4.2-5-1) มีการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบที่
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เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานในการยื่นขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย (เอกสาร 4.2-5-2) 

 
 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1และง) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการส่งเสริมสนับสนุนความรู้และอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าของ
ผลงานวิจัย เพ่ือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดังต่อไปนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการส่งเสริมสนับสนุนความรู้และอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าของ
ผลงานวิจัย เพ่ือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดังต่อไปนี้ 

1. มีการให้ความรู้และให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีคณะกรรมการวิจัยเพ่ือก าหนดแนวทาง 
ให้ค าปรึกษาในการยื่นขอจดสิทธิบัติหรืออนุสิทธิบัติ(เอกสาร 4.2-6-1) 

2. มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร      
(4.2-6-2) 

3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ยื่นขอ ทั้งที่อยู่ระหว่างด าเนินการและได้รับแล้ว โดยน าเสนอผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ (เอกสาร 4.2-6-3) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 6 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 บรรลุ 6 

 

 

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 และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

ข้อที่ หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 4.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
4.2-1-2 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาขอรับเงินอุดหนุนสิ่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
4.2-1-3 ผลงานทางวิชาการท่ียื่นเสนอขอรับทุนอุดหนุนสิ่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 
4.2-1-4 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
4.2-1-5 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

(หน้างานวิจัย) 

2 4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2556 ในหัวข้อ สังเคราะห์และวิเคราะห์
งานวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

4.2-2-2 ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในงานเกษตร
ก าแพงแสน 2555 

3 

4.2-3-1 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 
(หน้างานวิจัย) 

4.2-3-2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานเกษตรก าแพงแสน 2555 (ในส่วนของคณะฯ) 
4.2-3-3 งานประชุมวิชาการครั้งที่ 9 หัวข้อเสวนา “พิบัติกับความปลอดภัยของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน” 
4 4.2-4-1 หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
5 4.2-5-1 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

4.2-5-2 ระเบียบว่าด้วยงานทรัพย์สินทางปัญญา 
6 4.2-6-1 ระเบียบว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

4.2-6-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
 บันทึกข้อความ ขอรับกรจดอนุสิทธิบัตร 

4.2-6-3 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 
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ข้อที่ หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

(ในส่วนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร) 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  สัดส่วน 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
1,734196 บาท และภายนอก จ านวน 19,459,276.99 บาท รวมทั้งหมด 21,298,472.99บาท มีอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 80.50 คน ลาศึกษาต่อ 13  คนและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  2  คน รวม
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 82.5 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
   = 21,298,472.99 
   82.5 
  =   273,441.91  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000


273,441.91   =   7.59  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง0-5 โดยเกณฑ์ประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และงจ าแนกเป็น3กลุ่มสาขาวิชา 
1)กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม5 = 180,000บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม5 = 150,000บาทข้ึนไปต่อคน 
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3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม5 = 75,000บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 13,938,100 

197,703.55 
16,668,380 

204,520 
21,636,762 

256,056.36 5.00 5.00 5.00 180,000 บรรล ุ 180,000 
70.50 81.50 84.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมา
ย 

การ
ประเมิน
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 

2553 2554 2555 255
3 

2554 2555 2555 2556 

4.
3 

13,938,10
0 

197,703.5
5 

16,668,38
0 

204,52
0 

21,298,47
3 306,452.85 

5.00 5.00 5.00 180,000 บรรลุ 180,000 

70.50 81.50 69.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สวพ.มก. 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 7 1.75 27 6.75 70 17.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0.5 6 3.00 12 6.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 3 2.25 8 6 2 1.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImagoJoural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 3 3 8 8 9 9.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 7 .875 5 1 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาติ  

0.25 9 2.25 26 6.5 0 0.00 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 1 1 7 7 0 0.00 

510 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 36 17.88 79 31.875 93 34 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 78.50 81.50 82.5 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
36 79 93 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20


78.22 = 5.70 5

20


11.39 = 9.78 5
20


21.41 =10.30 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ20 เท่ากับ 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 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 17.88 

22.78 31.875 
39.11 

62.00 75.20 5 5 5 20% บรรล ุ 20% 
78.50 81.50 82.50 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 17.88 22.78 31.875 39.11 34.00 41.20 5.00 5.00 5.00 20% บรรล ุ 20% 

78.50 81.50 82.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สวพ.มก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-120 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต  

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 17 4  

 - เชิงสาธารณะ - - 5 
 - เชิงพาณชิย ์ - - 12 
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์ - - 0 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 1 9 0 

3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้
ประโยชน ์

18 13 17 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาต่อ) 

78.50 81.50 82.50 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

100
78.5
18
  

= 22.93% 

100
81.50

13
  

= 15.95% 

100
82.50

17
  

=20.60% 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
22.93

 =5.73 5
20

15.95
 =3.99 5

20


60.20
= 

5.15 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 18 

22.93 
13 

15.95 
42 

50.91 5.00 3.99 5.00 20% 
 

บรรล ุ
 

20% 
78.5 81.5 82.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 18 

22.93 
13 

15.95 
17 

20.61 5.00 3.99 5.00 20% บรรล ุ 20% 
78.5 81.50 82.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 ฐานข้อมูล สวพ.(งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถว่ง
น้ าหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาต ิ

0.25 1 0.25 0 0 4 1.00 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 14 7.00 0 0 1 0.5 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 
 

0.75 0 0 0 0 3 2.25 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์าร
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 4 4.00 1 1.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

15 7.25 4 4.00 9 4.75 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

78.50 81.50 82.50 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10

9.24
 =4.62 5

10
4.91

 =2.46 5
10
5.75

 =2.87 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 7.25 

9.24 
4.00 

4.91 
10.75 

13.03 4.62 2.46 5.00 10% บรรล ุ 10% 
78.5 81.5 82.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 7.25 

9.24 
4.00 

4.91 
4.75 

5.76 4.62 2.46 2.88 10% ไม่บรรล ุ 10% 
78.5 81.50 82.50 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 บทความวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงงแสน มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ดังนี้  

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่ามี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม             5.00 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5  4 5.00 4.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 0 0 15.00 53.57  19.00 67.86 5.00 5.00   

28.00 28.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     5 10       

  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เรื่อง     7 6       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
เรื่อง     3 3 

    
  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     25 28 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5  4 5.00 4.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 5 5 4 3 5.00 4.00 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
แต่ไม่น า 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยูด่ีของ
ชาติ) 

ข้อ 5 5 4 3 5.00 4.00 คะแนนมา
ประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่4ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ2และข้อ3 
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ผลการด าเนินงาน 
1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมโดย มีการก าหนดแผน
แม่บทวิจัย ปี 2554 – 2555 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ให้มีความ
ครอบคลุมทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน สนับสนุนให้อาจารย์ท าโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งแบบมีรายได้ เช่น โครงการพัฒนาวิชาการ เป็นการให้บริการแก่สังคม ภายใต้ระเบียบการพัฒนาวิชาการ
ของส านักงานบริการวิชาการ  (เอกสาร 5.1-1-1) ทั้งนี้คณะฯ ได้ด าเนินงานการบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนวิจัยแม่บทของคณะฯ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจ
ให้สร้างงานบริการวิชาการ โดยมีการให้รางวัลนักวิจัยและนักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2555 (เอกสาร 5.1-1-
2) ทุนพัฒนาอาจารย์ให้ไปฝึกอบรมต่างประเทศ (เอกสาร 5.1-1-3) 

 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอน เช่น ในรายวิชาวิศวกรรมการจัดการดินและน้ า (เอกสาร 5.1-2-1) รหัสวิชา 02201434 เป็นรายวิชาที่ได้

น าประสบการณ์ที่ได้จากการท างานบริการวิชาการและงานวิจัยกับชุมชน มาใช้ในการเรียนการสอน โดยมี

รายช่ืองานบริการวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและท าเนียบภูมิปัญญา

ท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (ทสจ) (เอกสาร 

5.1-2-2) 

-  โครงการพัฒนาเครือข่าย q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม (มกอช) (เอกสาร 

5.1-2-3) 

- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่าย ทสม. จังหวัดนครปฐม (ทสจ.) (เอกสาร 5.1-2-4) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดย อ.

ง่ายงาม  ประจวบวัน และคณะ ได้เริ่มงานวิจัย “การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความม่ันคงด้านน้ า
จังหวัดนครปฐม” ด าเนินการวิจัยปีที่ 2 (เอกสาร 5.1-3-1) ซึ่งผลจากการท างานวิจัยนี้ได้น าไปสู่การท า TOR 
จ านวน 2 เรื่อง คือ  

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดนครปฐม (เอกสาร 5.1-3-2) 

- โครงการเสริมสร้างกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายทสม (เอกสาร 5.1-3-3) 
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หลังจากด าเนินการตาม TOR ทั้ง 2 เรื่อง ผลที่ได้จากการบริการวิชาการน ากลับมาสู่การด าเนินการวิจัย
โครงการ “การบูรณาการเพือ่ความม่ันคงด้านน้ าจังหวัดนครปฐม” ซึ่งเป็นการด าเนินการวิจัยในปีท่ี 3  
 

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ที่ด าเนินการบูรณาการมีการ

ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ  เช่น มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ในรายวิชา 02201434 (เอกสาร 5.1-4-1) ซึ่งสะท้อนผล

การประเมินจากผลการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน  และการหารือร่วมกับผู้รับบริการเพื่อ

ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ในรายวิชา 02201434 โดยมีการปรับปรุงในเนื้อหารายวิชาและ

เอกสารประกอบการสอน (Power point) (เอกสาร 5.1-5-1)  ซึ่งสังเกตได้ว่าผลจากการบูรณาการท าให้

ประสิทธิภาพการด าเนินการวิจัยเพิ่มสูงขึ้น  มีหน่วยงานราชการและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ

วิจัย  และมีปริมาณโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น และน าผลที่ได้ไปด าเนินการต่อในปี 2556 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 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 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
ข้อที่ หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1 5.1-1-1 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 2551 
5.1-1-2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักบริการ

วิชาการดีเด่น ประจ าปี 2555 
5.1-1-3 ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาอาจารย์ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 

2 

5.1-2-1 แผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รายวิชา 02201434 เรื่อง วิศวกรรม
การจัดการดินและน้ า 

5.1-2-2 แบบขออนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
นครปฐม 

5.1-2-3 โครงการ การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัยจังหวัด
นครปฐม 

3 

5.1-3-1 ข้อเสนอโครงการ การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือความมั่นคงด้านน้ า
จังหวัดนครปฐม 

5.1-3-2 แบบขออนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
นครปฐม 

 5.1-3-3 โครงการเสริมสร้างกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา
เครือข่าย ทสม. 

4 
5.1-4-1 แผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รายวิชา 02201434 วิศวกรรมการ

จัดการดินและน้ า 

5 5.1-5-1 
แผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รายวิชา 02201434 วิศวกรรมการ
จัดการดินและน้ า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการวิจัย การบริการ
วิชาการ เพ่ือน ามาบูรณาการให้เข้ากับทุกภาคส่วน มีการน ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จากงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2554 (เอกสาร 5.2-1-1)  น ามาสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2555  ในโครงการงานเกษตรก าแพงแสนประจ าปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มหาวิทยาลัย     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนได้ด าเนินการ  การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเน้นและความเชี่ยวชาญ
ของคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและปณิธาน พันธกิจของคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 2552 – 2555 มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินงานให้กับ
คณะฯ (เอกสาร 5.2-1-2) 
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดงานนิทรรศการงานวิจัย
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ได้มีการเชิญหน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมจัดแสดง  
มีส่วนร่วมในการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง            
“รถแทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม” โดยมีการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนกับ
บริษัท แองโกล-ไทย มอเตอร์ จ ากัด ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริง จากวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ ทั้งคณาจารย์ของคณะฯ และวิทยากรทีมาจากภาคเอกชน  เป็นการฝึกอบรมให้บริการความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีของรถแทรกเตอร์สมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองระบบการเกษตรแบบแม่นย า ตลอดจนเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น การใช้รถแทรกเตอร์  เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ  การบ ารุงรักษา 
เทคนิคการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีการน าเสนอ ผลงานวิจัยด้าน  โลจิสติกส์เกษตรของคณะฯ  (เอกสาร 5.2-2-1) 

 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

 จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดงาน
นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ได้มีการเชิญหน่วยงานเอกชน
เข้ามาร่วมจัดแสดง  มีส่วนร่วมในการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกใน โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ
การ เรื่อง รถแทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม โดยมีการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสนกับบริษัท แองโกล-ไทย มอเตอร์ จ ากัด ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริง จาก
วิทยากรผู้มีประสบการณ์ ทั้งคณาจารย์ของคณะฯ และวิทยากรทีมาจากภาคเอกชน  เป็นการฝึกอบรมให้บริการ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของรถแทรกเตอร์สมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองระบบการเกษตรแบบแม่นย า ตลอดจน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น การใช้รถแทรกเตอร์  เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ  การ
บ ารุงรักษา เทคนิคการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีการน าเสนอ ผลงานวิจัยด้าน  โลจิสติกส์เกษตรของคณะฯ นับว่าเป็น
การเพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางด้านเกษตร อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (เอกสาร 5.2-3-1) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ของคณะฯ ที่น าความรู้จากการให้บริการ
วิชาการจากการวิจัย เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมได้เป็นอย่างดี (เอกสาร 5.2-3-2) 

 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้น าผลการประเมินในกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่อสังคม      
ในงานเกษตร ก าแพงแสน 2555  มาพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ มีการวิเคราะห์ประโยชน์ 
ผลกระทบต่อการให้บริการวิชาการ ในงานเกษตร ก าแพงแสน รูปแบบการจัดงาน ท าโครงการฝึกอบรมที่จัดในงาน 
ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดรูปแบบงานนิทรรศการ งานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับปี 2556   
(เอกสาร 5.2-4-1) 
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 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
ประจ าปี 2556  และมีการน าความรู้ ถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรในคณะฯ โดยคณะนได้มีก าหนดการสัมมนา
เชิงวิชาการเพ่ิมในกิจกรรม เป็นลักษณะการให้บริการวิชาการของแต่ละบุคคล เพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืน เพ่ือเป็น
แนวทาง แนวปฏิบัติที่ดี  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในหัวข้อ “การขอรับอนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับบุคลากรในคณะฯ ให้ความรู้ ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดย รองศาสตราจารย์ ประภาศรี  สิงห์รัตน์ อาจารย์ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา  จ.ชลบุรี 
(เอกสาร 5.2-5-1),(5.2-5-2),(5.2-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 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 
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รายการหลักฐาน 

ข้อที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 5.2-1-1 แบบประเมิน งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2554 

5.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (พ.ศ.2552-
2555) 

5.2-2-1 กผง.5503 ประจ าปี 2556 
2 5.2-2-1 แบบขอนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รถแทรกเตอร์อัจฉริยะ

น าร่องดาวเทียม ในงานเกษตรก าแพงแสน 2555 
3 5.2-3-1 แบบประเมินโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รถแทรกเตอร์อัจฉริยะน า

ร่องด้วยดาวเทียม ในงานเกษตรก าแพงแสน 2555 
5.2-3-2 ภาพกิจกรรมการอบรม การสาธิต สัมมนาเชิงปฏิบัติการรถแทรกเตอร์

อัจฉริยะน าร่องดาวเทียม ในงานเกษตรก าแพงแสน 2555 
4 5.2-4-1 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ ครั้ งที่  17/2555 วันจันทร์  ที่             

17 ธันวาคม 2555  วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง การจัดงานเกษตรก าแพงแสน 
5 5.2-5-1 แบบขออนุมัติจัดท าโครงการสัมมนาบุคลากร 
 5.2-5-2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.21001/2144 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 จาก 

สถาบันวาจกสิกิจ ขอเชิญ รศ. ประภาศรี  สิงห์รัตน์ เป็นวิทยากรโครงการ
สัมมนาเรื่อง “การสืบค้นและการยื่นจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร” 

 5.2-5-3 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การขอรับอนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา” โดย รศ.ประภาศรี  สิงห์รัตน์  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

13 7 10 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 6 2 6 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
5 5 3 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 62 41 28 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
100

62
24


 
= 38.71% 

100
41
14


 
= 34.15% 

100
28
19


 
= 67.85 

6 คะแนนที่ได้ 5
30


71.38  

= 6.45 

5
30


15.34  

= 5.69 

5
30


86.67  

=11.31 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 24 
38.71 

14 
34.15 

15 
53.57 5.00 5.00 5.00 30% บรรล ุ 30% 62 41 28 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 24 
38.71 

14 
34.15 

19 
67.86 5.00 5.00 5.00 30% บรรลุ 30% 

62 41 28 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก **(ของศูนย์พลังงาน)** 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ(ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 ก าแพงแสน มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน 
โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ซึ่งใน
รอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ได้แก่ การด าเนินโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงาน (เอกสาร 9-1-1) เป็นโครงการในลักษณะให้การอบรม เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน
ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป หลังจากได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้ (เอกสาร 9-1-2)  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
(เอกสาร 9-1-3)  เพ่ือน าข้อมูลค าแนะน าจากการประเมินผลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยจัด
เตรียมการปรับปรุงไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2556 ของหน่วยงาน (เอกสาร 9-1-4)   
 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนิน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (เอกสาร 9-2-1) 
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 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
  จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสาธิตเชิงปฏิบัติการใน
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ ส่งผลให้ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้เทคนิคท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในพ้ืนที่ของชุมชนเอง (เอกสาร 9-3-1) และมีการด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือการวิจัยระหว่างหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนด้วย (เอกสาร 9-
3-2) 
 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  ชุมชนที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ ได้สร้างกลไกเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเซียแปซิฟิก เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชุมชน และด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 9-4-1) 
 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
  จากการด าเนินการตามโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้ านพลังงาน พบว่า ชุมชนได้จัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเอง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ส าหรับชุมชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน สามารถน าไป
ปรับใช้กับสังคมของตนเองได้ (เอกสาร 9-5-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

ข้อที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 9-1-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปี 2556 
9-1-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้าน

พลังงาน ประจ าปี 2555-56 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
9-1-3 สรุปการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 

 9-1-4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ หน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 

2 9-2-1 ข้อมูลฐานกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมเกษตร ชลประทานและ
อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการถ่ายทอด
ในฐานเรียนรู้ ประจ าปี 2555 - 2556 

3 9-3-1 รายชื่อสมาชิกท่ีสนใจจะน าเทคโนโลยีด้านพลังงานไปติดตั้งในพ้ืนที่  
 9-3-2 สรุปการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือวิจัยในชุมชนที่ผ่านการเรียนรู้จาก

หน่วยงาน 
4 9-4-1 การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเซีย

แปซิฟิก (ซ่ึงองค์กรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม) 

5 9-5-1 ข้อมูลการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ต่อชุมชนขององค์กรที่ผ่านการอบรมจาก
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนแม่บทวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554-2555   มีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรได้ท างานวิจัยและบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ ความถนัด      
(เอกสาร 18.1-1-1)  จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ในโครงการ “การออกแบบสร้างติดตั้งและทดสอบเครื่อง
ผลิตน้ านมข้าวโพดบรรจุขวดพลาสติกแบบพลาสเจอร์ไรส์” (เอกสาร 18.1-1-2) โดยได้ด าเนินการรออกแบบและ
ติดตั้งเครื่องจักรเพ่ือด าเนินการผลิตน้ านมข้าวโพดแบบบรรจุขวดพลาสติก  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  เนื่องจากโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง  การออกแบบสร้างติดตั้งและทดสอบเครื่องผลิตน้ านม
ข้าวโพดบรรจุขวดพลาสติกแบบพลาสเจอร์ไรซ์นั้น ได้เริ่มโครงการในปี 2555  ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
ต้องศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละอียด ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และจะได้มีการทดสอบเครื่องจักร เพ่ือให้มี
มาตรฐาน ยังไม่สามารถประเมินผลได้ 
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3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 ส าหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อคนในสถาบันได้โดยตรงและ

ทางอ้อม กล่าวคือ การได้ให้บุคลากรได้น าความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไปพัฒนาในโครงการ ด้านการพัฒนา
เครื่องจักรเชิงพาณิชย์ ในภาคอุตสาหกรรมได้ 

 น้ านมข้าวโพดหวานสูตรไร่สุวรรณ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหรือ
ที่รู้จักกันในนามไร่สุวรรณ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 155-156 
บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่ อยๆ 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความหอมหวาน รสชาติอร่อยอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะ
ส าหรับคนรักสุขภาพ จุดเด่นของข้าวโพดหวานสายพันธุ์นี้อยู่ที่ความหอมกว่าข้าวโพดหวานสายพันธุ์ อ่ืน             
ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ในการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร 

 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

 โครงการพัมนาวิชาการโครงการ “การออกแบบสร้างติดตั้ งและทดสอบเครื่องผลิตน้ านม
ข้าวโพดบรรจุขวดพลาสติกแบบพลาสเจอร์ไรส์”  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบันโดยตรง  ตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดี ของชาติ”(Kasetsart 
University aims to create knowledges of the land forthe well-being of nation) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 N/A 4 ข้อ 4 ข้อ N/A 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 N/A 4 ข้อ 3 ข้อ N/A 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 
หมายเหตุ :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้2 ข้อ ปฏิบัติได้3 ข้อ ปฏิบัติได้4-5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-140 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.1-1-1 แผนแม่บทวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 2555 
18.1-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การออกแบบสร้างติดตั้งและทดสอบเครื่องผลิตน้ านมข้าวโพด

บรรจุขวดแบบพลาสเจอร์ไรส์ 
18.1-3-1 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การออกแบบสร้างติดตั้งและทดสอบเครื่องผลิตน้ านมข้าวโพด

บรรจุขวดแบบพลาสเจอร์ไรส์ 
18.1-4-1 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การออกแบบสร้างติดตั้งและทดสอบเครื่องผลิตน้ านมข้าวโพด

บรรจุขวดแบบพลาสเจอร์ไรส์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ(ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัย
อัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปีการผลิต 2554/2555 โดยท าร่วมกับส านักส่งเสริมการค้าข้าวและ
พืชไร่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเหตุผลความจ าเป็นด้วยประเทศไทยเป็นเขตเศรษฐกิจด้าน
เกษตรกรรมของโลก ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นเศรษฐกิจที่ส าคัญ ท ารายได้ให้กับประเทศสามารถผลิต
ข้าวส่งออกได้ปีละมากกว่า 25 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ส านักส่งเสริมการค้าข้าวมีนโยบายและมาตรการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็น
ธรรม เพียงพอต่อความต้องการ 

  โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี 2554/2555 รัฐบาลได้ก าหนดการรับจ าน าข้าวเปลือก โดยในการ
รับจ าน าใบประทวนกับโรงสีได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กับโรงสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและส่งมอบเข้าโกดัง
กลาง  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์อัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกแต่ละชนิดเป็นข้าวสาร และอัตรา
การสีแปรสภาพข้าวนึ่ง รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนในการแปรสภาพ คณะจึงด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการขึ้นมา  โดย 
ผศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เป็นผู้ร่วม
โครงการ ทั้งนี้การด าเนินโครงการดังกล่าวจึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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 เนื่องจากโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร    
ปีการผลิต 2554/2555 นั้น ได้เริ่มโครงการในปี 2555 ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนิน ต้องศึกษาวิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยละอียด ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน  

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาบริหารประเทศ ทั้งนี้ด้านความมั่นคงของอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จากการเพ่ิมประชากรโลก ข้าวซึ่งเป็นเศรษฐกิจส าคัญอาจจะส่งผลให้มีการน าออกสู่ตลาดได้ช้าลง ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชากรโลก ด้วยปัจจัยรอบๆข้าง โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก กรมการค้าข้าวและพืชไร่ 
กรมการค้าภายใน จึงมีมาตการต่างๆในด้านการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้มีขีดความสามารถด้านการตลาด  สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จึงได้ด าเนิน โครงการศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปีการ
ผลิต 2554/2555 นี้ขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศเพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

 โครงการศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปีการผลิต 2554/2555 นี้ นับว่าเป็นโครง
ที่ เป็นส่วนหนึ่ งที่ ได้ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่า ไม่ เพียงแต่ในชุมชน แต่ยังรวมถึงคนไทยทั้งประเทศ              
ภาคเกษตรกรรมถือได้ว่าเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหรของประเทศ โดยผลจากงานวิจัยจะน าไปใช้
ในการก าหนดอัตราการส่งมอบข้าวสารในโครงการ การรับจ าน าข้าวของรัฐบาลต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 N/A 4 4 N/A 4 4 4 บรรลุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 N/A 4 3 N/A 4 3 4 ไม่บรรล ุ 4 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้2 ข้อ ปฏิบัติได้3 ข้อ ปฏิบัติได้4-5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2-1-1 แบบขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพ
ข้าวเปลือกเป็นข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/2555 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             5.00 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 4  5.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด 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 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุง  

ศิลปะวัฒนธรรม และการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจการนิสิต มีหน้าที่ในการส่งเสริมและด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม (เอกสาร 6.1 -1-1) 
และจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนานิสิตในด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม (เอกสาร 6.1-1-2) 
 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิต เช่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และมารยาทไทย, กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา, กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร, กิจกรรม
ไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และกิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล (เอกสาร 6.1-2-1) 
และมีรายวิชา 01208411 วิชา แคด/แคม ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล Iโดยการน ารายวิชาแคด/แคม มาสร้าง 
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แบบจ าลองสามมิติในการเขียนแบบแพกลางน้ า และจัดกิจกรรมค่ายธรรมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 
โดยจัดท าแพกลางน้ าขึ้นเพ่ือให้ทางวัดไว้ใช้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เวลาญาติโยมไปปฏิบัติธรรม   (เอกสาร 6.1-2-2) 

3. มีการแผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทางเว็บไซด์http://eng.kps.ku.ac.th/eng/ ,บอร์ดประชาสัมพันธ์  , Face Book และ
วารสารEngineering KPS ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (เอกสาร 6.1-3-1) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดงานสถาปนาคณะฯครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
มีพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลในด้านต่างๆ ตัวอย่าง เช่น ด้านการศึกษา ด้านกิจการนิสิต และบริการวิชาการ รวมทั้ง
องค์กรภายนอกที่ท าประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งงานนี้มีหน่วยงานภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก (เอกสาร 6.1-3-2) 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต จากการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม เช่น 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย, กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา, กิจกรรมไหว้ ครูภาควิชา

วิศวกรรมการอาหาร, กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และกิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบท

วิศวกรรมเครื่องกลและกิจกรรมค่ายธรรมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล (เอกสาร 6.1-4-1) 

 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต จากวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต 

ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  5.3 การปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจการรมนิสิต (เอกสาร 6.1-5-1) 

 

 

 

 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ขอ้ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต 

6.1-1-2 แผนการด าเนินงานกิจการนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2555-2556 
6.1-2-1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 

กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 

6.1-2-2 เอกสารรายวิชา 01208411  
กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 

6.1-3-1 http://eng.kps.ku.ac.th/eng/ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์  
วารสาร Engineering KPS 
Face Book  

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 

http://eng.kps.ku.ac.th/eng/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-3-2 งานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
6.1-4-1 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 
กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 

6.1-5-1 วาระการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556 
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.3 การปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 
1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีนโยบายและให้การสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมดังปรากฎ
ตามแผลการปฏิบัติงานระดับคณะฯ (เอกสาร 10-1-1) และได้มีการจัดท ากิจกรรมตามแผน เช่น กิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรเครื่อง และกิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล ภายหลัง
เสร็จสิ้นการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้มีการประเมินผลกิจกรรมดังกล่าว เป็นต้น (เอกสาร 10-1-2) พร้อมทั้ง
น าผลที่ได้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกิจการนิสิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมในปี
ถัดไป (เอกสาร 10-1-3) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
จากผลการด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการสรุปผลการด าเนินงานพบว่าฯ

เป็นไปตามค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดที่ระบุในแต่ละโครงการ 
3.  มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ถือเป็นพันธะกิจหนึ่ งในสี่ด้านของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จึงได้มีการด าเนินการตามพันธะกิจนี้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
และปีต่อๆไป ดังปรากฏตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ (เอกสาร 10-1-3) 
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4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
นอกจากการด าเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว คณะฯยังให้การสนับสนุน

ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนในโครงการเกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมถอกกฐิน (เอกสาร 10-4-1) 

 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ส่งผลงานของนิสิตนายสิริวัชร  บุญวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จากสภา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 สมัยที่ 35  (เอกสาร 10-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 4.00 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
10-1-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 
10-1-2 ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 
กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้2 ข้อ ปฏิบัติได้3 ข้อ ปฏิบัติได้4 ข้อ ปฏิบัติได้5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรเครื่อง  
กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล  

10-1-3 รายงานผลการประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 
กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนา  
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรเครื่อง  
กิจกรรมค่ายธรรมมะอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล 
 

10-1-4 การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556  
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556วาระที่ 5 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
5.3 การปรับปรุงการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

10-2-1 การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556  
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556วาระที่ 5 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
5.3 การปรับปรุงการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

10-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 
10-4-1 ภาพถ่ายกิจกรรม 
10-5-1 ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน

ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการด าเนินงาน 
1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล โดยได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์(เอกสาร 11-1-1) โดยก าหนดเป็นพันธะกิจไว้ในข้อที่ 5 ไว้ว่า “บริหารงานแบบธรรมมาภิบาล เน้นการ
พัฒนาบุคลากร และการท างานอย่างมีความสุข” ดังนั้นจึงได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่สร้างให้บุคลาการทุกระดับมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า เช่นโครงการสุนทรียสนทนาของอาจารย์ (เอกสาร 11-1-2) ที่เน้นให้อาจารย์มาพบปะพูดคุยใน
บรรยากาศแบบกันเอง ในประเด็นที่ก าหนดไว้ได้แก่ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย  โครงการสัมพันธ์สนทนา
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ให้สายสนับสนุนรวมทั้งอาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
โดยเน้นรูปแบบที่มีความเป็นกันเอง ไม่ก าหนดรูปแบบของการประชุมที่จะท าให้บรรยากาศการแสดงออกถูกจ ากัด 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งโดยมีประเด็นให้
บุคลากรช่วยกันเสนอแนวคิดว่าจะท าอย่างไรกันบ้างเพ่ือการพัฒนาคณะฯ (เอกสาร 11-1-3) ผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวท าให้บุคลากรของคณะฯมีความสามัคคีเพ่ิมมากขึ้น ลดความขัดแย้งช่วยเพ่ิมบรรยากาศการท างานที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างพ่ีน้อง มีความเคารพนับถือกันและกัน ดูได้จากการที่บุคคลากร
ร่วมใจกันจัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอายุอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง (เอกสาร 11-1-4) การจัดให้มีการรดน้ าด าหัวให้กับ
อาจารย์อาวุโสและผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วด้วยความกตัญญู(เอกสาร 11-1-5) กิจกรรมการไหว้ครูของนิสิตซึ่ง
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อาจารย์ที่เข้าร่วมมีการไหว้อาจารย์อาวุโสก่อนที่นิสิตจะท าพิธีไหว้ครู เพ่ือให้นิสิตได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งเมื่อ
คณะมีกิจกรรมใดๆบุคลากรต่างร่วมมือช่วยกันจัดงานอย่างพร้อมเพรียงเช่นงานท าบุญวันขึ้นปีใหม่งานวันสถาปนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นต้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของคณะฯต่างร่วมมือกันแสดงออกซึ่ง
ค่านิยมท่ีดีทางวัฒนธรรม 

 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

คณะฯเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท างานของบุคลากรทุก
ระดับ ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้อย่างเป็นระเบียบ เน้นให้มีการปลูกต้นไม้อย่างมี
รูปทรงเพ่ือให้เกิดความสวยงาม มีสนามหญ้าที่แลดูสะอาดน่ามอง  มีการตกแต่งพ้ืนผิวของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบคณะ
เพ่ือให้สะอาดสวยงาม เน้นเรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยการจัดให้มีถังขยะเพ่ือรองรับขยะต่างชนิดกันเพ่ือการ
น าไปก าจัดหรือใช้ใหม่ (Reuse) (เอกสารหมายเลข  11-2-1) ส าหรับร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่บริเวณคณะฯได้
จัดการให้มีสภาพที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับต าแหน่งที่ตั้ง เช่นร้านค้าที่อยู่ใต้อาคารที่ใช้เป็นเรื่องการเรียนการ
สอน จะไม่มีการขาย หรือมีการปรุงอาหารที่เป็นการส่งกลิ่นหรือท าความรบกวนบรรยากาศการท างานและการเรียน 
และพยายามให้อยู่แยกตัวออกไปจากอาคารหลัก อย่างไรก็ตามคณะได้ด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ
ค่าลงทุน งบประมาณการบ ารุงรักษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่เน้นให้
ความส าคัญกับบุคลากรระดับล่าง กล่าวคือเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการพบปะกับพนักงานท าความสะอาด 
รวมทั้งคนงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือสนทนา พูดคุยให้ความเป็นกันเอง สอบถามปัญหาการท างานและให้
แนวทางในการท างานรวมทั้งถือโอกาสติดตามความก้าวหน้าของเนื้องานไปด้วย นอกจากนี้คณะยังได้อาศัย เทคนิค
ความรู้ด้านช่างเข้ามาประกอบในการบ ารุงรักษาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบคณะกล่าวคือจะศึกษาและเน้นสร้างเฉพาะสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือเพ่ิมความสวยงามเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการแรงงานและงบประมาณในการดูแลรักษาในอนาคตไม่
มาก รวมทั้งต้องการวิธีการเพ่ือดูแล บ ารุงรักษาที่มีลักษณะเรียบง่ายด้วย ยกตัวอย่างเช่นจะไม่จัดสร้างสระน้ า น้ าพุ 
หรือน้ าตกในบริเวณคณะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ ต้องการการดูแลเอาใจใส่ทั้งแรงงานคนและงบประมาณมาก จึงจะท า
ให้สิ่งเหล่านี้คงสภาพสวยงามได้นาน ดังนั้นจึงเน้นไปท่ีส่วนประกอบที่ให้ความสวยงามแบบเรียบง่ายเป็นหลัก  
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คณะฯได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโดยเน้นที่ความประหยัด สวยงาม มีภาระด้านการ

บ ารุงรักษาท่ีไม่สูงมากเกินไป รวมทั้งเน้นที่ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมโดยการเน้นไปที่การปลูกต้นไม้เป็นหลัก ไม่ให้
มีการตัดตันไม้ใหญ่ออก หรือให้มีการปลูกทดแทนกรณีที่ต้องการพื้นที่เพ่ือใช้ปลูกสร้างอาคาร พยายามรักษาพ้ืนที่ให้
เป็นหญ้ากับต้นไม้ให้มากที่สุดแทนการใช้พ้ืนผิวเป็นคอนกรีตหรือวัสดุผิวแข็ง เพ่ือสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยให้
สถาบันเป็นพ้ืนที่สีเขียว (Green Campus) ในบริเวณล าคลองรอบๆคณะฯมีการท าความสะอาด มีการปลูกหญ้า
บริเวณลาดตลิ่งให้สวยงาม รักษาให้น้ าไม่เน่าเสีย มีการปลูกบัวเพ่ือให้เกิดความสวยงามและรักษาสภาพให้ดูเป็น
ธรรมชาติ ด้านการก าจัดขยะเน้นไม่ให้ใช้การเผาท าลายเพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 11-3-1) 
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4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
ถึงแม้ว่าพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนจะไม่กว้างขวางมากนักแต่คณะฯได้พยายามใช้พ้ืนที่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนิสิตและบุคลากรส าหรับท ากิจกรรมในทุกด้าน ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ิมเติมเช่นท า
ลานกีฬาส าหรับเล่นกีฬาหรือกิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆ ปรับปรุงบริเวณใต้อาคารและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น
โต๊ะ เก้าอ้ี แสงสว่าง ให้นิสิตได้ใช้ท ากิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ทั้งนี้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนได้มีการใช้พ้ืนที่ที่คณะฯจัดไว้ให้ท าจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึง
วัฒนธรรมที่ดีของไทยได้แก่การจัดพิธีท าบุญ ถวายทานในวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับพ่ี
บัณฑิต เป็นต้น(เอกสารหมายเลข 11-4-1) 

คณะฯ ได้ท าการจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นบริเวณด้านข้างของอาคาร 6 เพ่ือเป็นพุทธานุสติให้กับ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยรอบบริเวณพระพุทธรูปมีการปรับแต่งให้มีสภาพสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูน่า
เคารพ เลื่อมใส พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมท าบุญใส่บาตรบริเวณถนนลานหน้าพระพุทธรูปประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้บุคลากรรวมทั้งนิสิตได้มีการขัดเกลาจิตใจด้วยการท าบุญอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 11-4-2) 

 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา คณะฯได้ท าการประเมินความพึงพอใจไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้ง
อาจารย์ บุคลากรและนิสิต เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่มีอยู่ 
ปรากฏผลคือได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.10ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑดี์(เอกสารหมายเลข 11-5-1) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-155 
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
11-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
11-1-2 โครงการสุนทรียสนทนาอาจารย์ , โครงการสัมพันธ์สนทนา 
11-1-3 การจัดประชุมบุคลากรระดับคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
11-1-4 โครงการวันเกษียณอายุพร้อมรูปถ่าย 
11-1-5 โครงการวันสถาปนาคณะ พร้อมรูปถ่าย 
11-2-1 ภาพถ่ายแสดงอาคารสถานที่ของคณะฯ 
11-3-1 ภาพถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมของคณะฯ 
11-4-1 ภาพถ่ายแสดงพ้ืนที่กิจกรรมของคณะฯ 
11-4-2 ภาพถ่ายแสดงพ้ืนที่ลานพระพุทธรูปและการจัดกิจกรรมท าบุญใส่บาตร 
11-5-1 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ ดังนี้ 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.83 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด
ดังตารางที ่2.8 

ตารางที ่2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษาปีงบประมาณปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ             4.83 3.83   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7  5 5.00 3.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5  5 5 3  5.00 3.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5  4 5.00 4.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6  5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.67 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  
1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนด

ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  
3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุม
บุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา 

  
5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  
6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่6นั้นต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสมศ. 
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ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเอง  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
1.1 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ

ภายใต้อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2541 มาตรา 33 ดังนี้ 

(1) วางนโยบายและแผนงานคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะฯ เพ่ือเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
(3) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ ต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
(5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ 
(6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(7) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
(8) การปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการของคณะฯ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
ตลอดปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน                  

ได้ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วน และได้ประเมินผลการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสาร 7.1-1-1) 

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีการด าเนินการ 
- จัดท าค าสั่งคณะท างานฝ่ายต่างๆ เพ่ือก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของงานฝ่ายต่าง ๆ  

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด  (เอกสาร 7.1-
1-2) 

- คณะฯ ก าหนดให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดท าแบบประเมินฯ(เอกสาร 7.1-1-3) แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องท าการประเมินและส่งรวบรวมมายังงานแผนและประกันคุณภาพ ได้แก่ 

- แบบประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

และจัดท าสรุปผลการประเมินด าเนินการแจ้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบผลการประเมินฯ และพิจารณา
น าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปพัฒนาปรับปรุงและน ามาเป็น
ข้อมูลส าหรับการบริหารงานต่อไป (เอกสาร 7.1-1-4)  
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ            
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

- ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และจัดท าวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ ชัดเจน โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท า
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  (เอกสาร 7.1-2-1) และถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับผ่านหลายช่องทาง เช่น โครงการประชุมอาจารย์ โครงการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน โครงการจัดงาน
วันสถาปนาคณะฯ โครงการวันสัมมนาคณะ และทางเว็บไซต์ของคณะฯ  

- คณะฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลต่าง ๆเพี่อการบริหาร วางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  
ซึ่งน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพและการพัฒนาคณะฯ โดยมีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  (เอกสาร 7.1-2-2) และ
ผู้บริหารมีกระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานแก่บุคลากรทุกระดับ
ทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน (เอกสาร 7.1-2-3) 
 
 3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผ่านการประชุม

คณะกรรมการ 3 ชุดอย่างน้อยเดือนละครั้ง ดังนี้ 

- ประชุมผู้บริหารของคณะฯ  (เอกสาร   7.1-3-1) 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ   (เอกสาร  7.1-3-2) 

- ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  (เอกสาร  7.1-3-3) 

จากการประชุมโครงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เรื่อง 
วิเคราะห์ทบทวนแผนกลยุทธ์  เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น (เอกสาร  7.1-3-4)   พร้อมทั้งสร้างกลไกภายใน เพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย  ทุกระดับที่เกี่ยวข้องโดยสื่อสารได้ทาง Website ของคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เช่น การรายงานสถานะทางการเงิน รายงานสรุปข้อมูลทางด้านงานวิจัย บริการวิชาการ ด้านการศึกษา ด้าน
กิจการนิสิต ด้านการเปิดสอนและปรับปรุงหลักสูตร ข้อมูลทางด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรับทราบมติจากที่
ประชุมและน าไปถ่ายทอดให้แก่บุคลกรในภาควิชาและหน่วยงานที่สังกัดได้รับทราบและด าเนินการต่อไปตาม
นโยบาย (เอกสาร  7.1-3-1 และ  7.1-3-2  และ  7.1-3-3 ) 
 นอกจากนี้ผู้บริหารได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายหลายช่องทาง 
ได้แก่ 

- ติดตามโดยตรงจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศ 
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สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการกิจการนิสิต  คณะกรรมการวิชาการและการศึกษา 
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการประสานงานการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการดูแลด้านการเงิน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ฯลฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
(เอกสาร 7.1-3-5  และ 7.1-3-6 และ 7.1-3-7 ) 

- ติดตามจากสายสนับสนุนและช่วยวิชาการโดยก าหนดตารางการให้หัวหน้างานทุกฝ่าย 

น าเสนองานในที่ประชุม ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะติดตามการด าเนินงาน ภารกิจหลักภารกิจรอง 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม  (เอกสาร 7.1-4-1) 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงในโครงการต่าง ๆ ตาม
ขบวนการ PDCA ผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณบดีและจะน าผลการ
ประเมินแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป (เอกสาร 7.1-3-4)  
 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

4.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

จากบุคลากรทุกระดับ โดยผ่านการด าเนินการในหลายช่องทาง เช่น 

- โครงการประชุมอาจารย์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปีละ 4 ครั้ง คือ 

วันที่  17  ตุลาคม 2555 ,วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ,วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  
(เอกสาร 7.1-4-1) 

- โครงการสัมมนาคณะฯ ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556 ได้เชิญอาจารย์ผู้มีความรู้ทักษะ 

และมีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวันสัมมนาคณะฯ จ านวน 
3 ท่าน โดยบรรยายหัวข้อ ด้านการเรียนการสอน ด้านการจดสิทธิบัตร และ การบูรณาการวิชาการ ร่วมกับสังคม  
(เอกสาร 7.1-4-2) 

- โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2556 จัดประจ าทุกปี ซึ่งในวันนี้ 

ได้เชิญอาจารย์ผู้เกษียณอายุและอาจารย์อาวุโส มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ และแนวคิดที่สร้างสรรค์ให้กับ
บุคลากรของคณะฯ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ด้วย   (เอกสาร 7.1-4-3) 

    - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายวิชาการ (อาจารย์)  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างงานต่าง ๆ ในส านักงานเลขานุการ ภาควิชา สาขาวิชา และ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
พลั ง ง าน  ส รุ ป ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะแ นว ท า ง พั ฒ น าป รั บ ป รุ ง ใ นก า ร ด า เ นิ น ง า น   ( เ อ กส า ร  7.1-4-4)                              
และ Link: http://www.eng.kps.ku.ac.th  
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- ให้ข้อเสนอแนะ facebook ของคณะฯ 

- การตั้งกล่องรับความคิดเห็นตามจุดที่ก าหนด  (เอกสาร 7.1-4-5) 

4.2 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม  เพ่ือปรับลดกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่

ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติในระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว เช่นการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ  (เอกสาร         

7.1-3-5) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ  (เอกสาร 7.1-3-7)   

 4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง เช่น  โครงการรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าทุกปี  (เอกสาร 7.1-5-2) 

 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาแก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี 

- การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไว้เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้

ศึกษาและปฏิบัติงานแทนกันได้  (เอกสาร 7.1-5-1)  

- ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถท างานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าและจัดต่อเนื่องทุกปี  เช่น เงินกองทุนสวัสดิภาพ

บุคลากร เงินประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม  เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย เงินทุนการลาศึกษาต่อ เงินทุน

น าเสนอผลงานทางวิชาการ มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่ น นักวิจัยดีเด่น บุคลากรสาย

วิชาการดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงและรับรางวัลจากองค์กร

ภายนอก  นิสิตปัจจุบันดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลภายนอกสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ และบุคคลภายนอกและศิษย์

เก่าสนับสนุนเงินทุนการศึกษานิสิต  (เอกสาร 7.1-5-2) 

- ผู้บริหารได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งได้มีการก าหนดวันเวลาในการถ่ายทอดของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละคน เสนอปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการแก้ไขปัญหา

และอุปสรรค และการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(เอกสาร 7.1-4-4)  
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5.2 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการความรู้ ตามแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2554 -2558  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ  ตามรายงาน            
ในตัวบ่งชี้ 7.2 

 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

6.1 ผู้บริหารทุกระดับและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร

การจัดการ ด าเนินงานไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบทั้ง 10 

องค์ประกอบดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ 

คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ติดตาม ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ ให้มีผลปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานประจ าปี              

และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์              

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการสนับสนุนเงินค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์วิจัย         

โดยจัดสรรจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ให้ทุกภาควิชา สาขาวิชา ในการเตรียมความพร้อม

ดังกล่าว ไปด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน  และวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น  

ตลอดจนด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จทันเวลาครบถ้วนตามแผน และให้นโยบาย

การใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการสูญเสียจากการใช้

ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (เอกสาร  7.1-6-1)     

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี             

ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติ งานโดยใช้ เท คนิคและเครื่ องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสม                       

ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา                           

ขี ดความสามารถ ในการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ เ พ่ื อตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน                          

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

            คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานประจ าปี 2555 ดังนี้  
  โครงการรณรงค์การลดกระดาษ โครงการค าร้อง online  ผลการด าเนินการลดการใช้กระดาษ           

ได้ร้อยละ 100                             
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  โครงการควบคุมการใช้ไฟฟ้า  โดยการประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติขั้นตอนในการ             ใช้

กระแสไฟฟ้าแต่ละชนิด และค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.31 เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิด

ความสูญเสียจากการใช้ทรัพยากร  

  โครงการระบบส ารองข้อมูลหน่วยงาน โดยจัดหา  Hard Disk ไว้ประจ าที่หน่วยงานเพ่ือส ารองข้อมูล

ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อมูลสูญหาย   (เอกสาร 7.1-6-2) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

ผู้บริหารฯ มีการก าหนดระยะเวลาของการบริการด้านต่างๆของคณะ ร่วมทั้งมีช่องทางในการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบของการตอบแบบประเมิน การรับฟังความคิดเห็นในเวทีต่างๆ เพ่ือให้

ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ  เช่น โครงการบริการวิชาการ และ

โครงการพัฒนาวิชาการ  (เอกสาร 7.1- 6-3) 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดขอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 

รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ     (เอกสาร 7.1- 6-4)   

และผู้บริหารแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้                  

ดังรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน  

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ

สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน

การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยมีเวทีการชี้แจงการบริหารงานต่างๆ ผ่านที่ประชุมที่จัดขึ้น

ภายในคณะฯ  มีรายงานค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพจากการใช้ทรัพยากร 

และรายงานสถานะการเงิน   ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน        และ

รายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบและตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเป็นประจ าทุกเดือน และคณะฯได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงาน                  

ตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ส่วนด้านงานบุคลากรเข้าท างาน ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย                      
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และกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ โดยประกาศให้สาธารณชนรับทราบผ่านทาง Website คณะฯ              

และเผยแพร่ประกาศ ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ   (เอกสาร  7.1-6-5)   

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น            

ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา

ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม

ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น 

- การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร (รายงานวิจัยสถาบัน)  (เอกสาร 7.1-6-6) 

- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต     (เอกสาร 7.1-6-7) 

- การประเมินคุณภาพโดยมีกรรมการจากภายนอก    

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    (เอกสาร 7.1-4-4) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากรและ

ภารกิจให้แก่ภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีสาระตามสมควร การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ         

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของคณะฯ ในรูปแบบของการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา /สาขาวิชา 

หัวหน้าศูนย์/ประธานโครงการภาคพิเศษ และคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ ตลอดจนกระจายอ านาจไป

ยังบุคคลภายนอกด าเนินการ ทั้งนี้อยู่ในกรอบระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 

- จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณคณะฯ  (เอกสาร  7.1-6-8) 

- การประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วทั้งคณะฯ กับ บริษัทศรีอยุทธยาประกันภัย  จ ากัด 

(มหาชน)  (เอกสาร 7.1- 6-9) 

- การแต่งตั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี และคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ (เอกสาร 7.1-3-5             

และ  7.1-3-7) 

- การแต่งตั้งประธานโครงการภาคพิเศษ ต่างๆ (เอกสาร 7.1-3-6 )                  
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นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ยัง เป็นที่ ตั้ งขอ งศูนย์ เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง                  

เพ่ือการให้บริการวิชาการแก่สังคมและเพ่ือการวิจัย 4 หน่วยงานได้แก่  

- ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  (เอกสาร 7.1-6-10) 
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์   (เอกสาร 7.1-6-11) 

- ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  (เอกสาร 7.1-6-12) 

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยวิธีไม่ท าลาย  (เอกสาร 7.1-6-13) 

8. หลักนิติธรรม(Rule of Law) คือ การใช้อ านาจตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม          

ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และถ้าหากมีข้อร้องเรียน ผู้บริหารจะน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือติดตาม ตรวจสอบและ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ  การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย              

ไม่มีการแบ่งแยกด้าน  

ผู้บริหารใช้หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สถานภาพ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา ดังจะเห็นได้จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯมีความหลายหลายทั้งด้าน เพศ ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ เป็นต้น เช่น การรับนิสิตเข้าศึกษาโครงการต่าง ๆ และประกาศการรับบุคคลเข้า

ท างาน             

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ             
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น  รูปแบบการประชุมที่จัดขึ้นภายใน
คณะฯ หากมีวาระท่ีต้องพิจารณา ผู้บริหารจะด าเนินการประชุมโดยถามความคิดเห็นของกรรมการในที่ประชุม เพ่ือ
หาข้องสรุป และชี้แจงมติในที่ประชุมโดยอ้างอิงจากเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม  (เอกสาร 7.1-3-1 และ           
7.1-3-2 และ 7.1-3-3) 

ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน โดยมี
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา รวมทั้งเตรียมการเพ่ือประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  

 
7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการประเมินผลการบริหารงานของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ            
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
ผลสรุปภาพรวม เท่ากับ 3.94 ระดับความพึงพอใจมาก (เอกสาร 7.1-1-3) 

 การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ความคิดเห็น             
ต่อการบริหารงานในภาพรวม เท่ากับ 4.14   

(เอกสาร 7.1-7-1) 
 จากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมได้มีการประเมินผลการบริหารงานดังกล่าวและจะน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม (เอกสาร 7.1-1-4) 

กรรมการประจ าคณะฯ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และน าผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบ ของแผนปฏิบัติการประจ าปี             
ของคณะฯ (เอกสาร  7.1-7-2) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรมการประกันฯ (เอกสาร  7.1-7-3)  
และแผนบริหารความเสี่ยง  (เอกสาร  7.1-7-4) สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน             
กลยุทธ์ ประจ าปี 2555 (เอกสาร  7.1-7-5) รายงานผลของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555           
(เอกสาร  7.1-7-6)  และแจ้งที่ประชุมผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้รับทราบเพ่ือน าไป
ปฏิบัติงานต่อไป      
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 5 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 3.00 5.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อที่ 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 7.1-1-1 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 
7.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
7.1-1-3 แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของคณะฯ 
7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 5/2556 

2 7.1-2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

7.1-2-2 Link: http://www.eng.kps.ku.ac.th 
7.1-2-3 ขั้นตอนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

3 7.1-3-1 รายงานการประชุมผู้บริหาร  
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าโครงการภาคพิเศษ  
7.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556 
7.1-3-4 รายงานการประชุมโครงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์และ

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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ข้อที่ 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 
7.1-3-5 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
7.1-3-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าโครงการภาคพิเศษต่าง ๆ 
7.1-3-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

4 7.1-4-1 รายงานการประชุมบุคลากร  
7.1-4-2 โครงการสัมมนาคณะฯ  
7.1-4-3 โครงการสถาปนาคณะฯ 
7.1-4-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Link: http://www.eng.kps.ku.ac.th 
7.1-4-5 กล่องความคิดเห็น 

5 7.1-5-1 คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
7.1-5-2 ภาพถ่ายการน าเสนอผลงานของฝ่ายต่างๆ 

ประกาศบุคลากรดีเด่น 
6 7.1-6-1 รายงานผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 

7.1-6-2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

7.1-6-3 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
7.1-6-4 โครงการพัฒนาวิชาการ  “โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนว

พระราชด าริ” 
โครงการพัฒนาวิชาการ  “โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตาม
แนวพระราชด าริ” 

7.1-6-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 164/2552 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานระดับคณะสถาบันส านัก 

 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
7.1-6-6 บทสรุปรายงานการวิจัยสถาบัน 
7.1-6-7 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บันฑิต 

Link: http://www.ku.ac.th 
7.1-6-8 เรื่องขออนุมัติจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
7.1-6-9 สัญญาประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วทั้งคณะฯกับ บริษัท                        
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ข้อที่ 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

กรุงศรีอยุทธยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
7.1-6-10 หลักฐานตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
7.1-6-11 หลักฐานตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ 
7.1-6-12 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  
7.1-6-13 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ท าลาย   

7 7.1-7-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.1-7-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรมการประกันฯ ประจ าปี 2555 
7.1-7-3 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2555 
7.1-7-4 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 
7.1-7-5 รายงานผลของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.1-7-6 รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
7.1-7-7 รายงานประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ถูกแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2554 ตาม

ค าสั่งคณะ1/2554 และ 92/2554 โดยกรรมการประกอบด้วยผู้บริหาร โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆบุคลากร
สายสนับสนุน และช่วยวิชาการจากหน่วยงานต่างๆของคณะ โดย ท าหน้าที่วางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและความสนใจของแต่ละกลุ่มบุคลากร โดยก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ 
ตอบสนองกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้
เกิดเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาองค์กร โดยมี ประเด็นความรู้ เกี่ยวกับ 1. การเรียนการสอน 2. การวิจัยและ
พัฒนา 3. การบริการสังคม/ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ส าหรับสายวิชาการ โดยประเด็นความรู้ของบุคลากรสาย
สนับสนุน คือ การพัฒนาและการปรับตัวในการท างาน มีจิตบริการ และการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่าง
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ต่อเนื่อง ในปี 2556 มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนชุดใหม่ 
ของสายวิชาการ และ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตามค าสั่งคณะ ที่ 24/2556 และ 25/2556 ตามล าดับ โดยคง
เป้าหมายของการจัดการความรู้ และก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัย งาน
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน ของกลุ่มสายวิชาการ และ เน้นการพัฒนาสายงาน Best Practice ในกลุ่ม
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (เอกสาร 7.2-1-1 ถึง เอกสาร 7.2-1-5) 

 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ประเด็นที่ 1 การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน คือ กลุ่มบุคลากรสาย
วิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  

ประเด็นที่ 2 การพัฒนางาน Best Practice คือ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (เอกสาร 7.2-2-1)   
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ประเด็นที่ 1 การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน คือ 
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 จัดโครงการสุนทรียสนทนาคณาจารย์เพ่ือจัดการความรู้ด้านการเรียนการ

สอน ในหัวข้อ “Dialogue to Unlock”  โดยโครงการนี้เป็นของโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2554  
    ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีการจัดรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยชั้นเรียนครั้งที่ 2 โดยเชิญคณาจารย์
ทีได้รับทุนวิจัยไดท้ าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการสอนที่ตัวเองได้รับ 
โดยงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นโครงการที่คณะให้ทุนวิจัยต่อคณาจารย์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนให้
คณาจารย์สามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลียนภายในวงสุนทรียสนทนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ของตนเอง โดยในการรายงานความก้าวหน้าได้เชิญคณาจารย์จากภาควิชาครุศึกษา คณะศีกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์เข้าสังเกตุการณ์เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้วย 
 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 คณะได้เชิญผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มาวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพในปัจจุบัน
และอนาคต ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยในงานนี้ได้เชิญหน่วยงานอื่นภายในวิทยาเขตเข้า
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  
 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ส่ง อ.ง่ายงาม ประจวบวัน เข้าร่วมเป็น
วิทยากรเสวนาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและน ามาเขียนไว้ในแผนการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง ซึ่งเป็นโคงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ที่จัดโดยวิทยาเขต
ก าแพงแสน โดยมีคณาจารย์ภายในคณเข้าร่วมกิจกรรม  
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 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 คณะฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ย้อนอดีต 1 ทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน” โดยเชิญรศ.มนตรี ค้ าชู, รศ.พันธุ์ ช.พหลโยธินและ รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโส มา
แบ่งปันประสบการณ์และให้แง่คิดต่างๆกับคณาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัย คณะ ใน
งานครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คณะฯ จัดสัมนาในหัวข้อ “เทคนิคการสอนที่ดี”, “เทคนิคในการจดสิทธิบัตร” 
และ“วิศวฯบูรณาการร่วมกับสังคม บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน” โดยเชิญ รศ.ดร.
วิชัย กิจวัทรวรเวทย์ , รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ และ อ.ง่ายงาม ประจวบวัน คณาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้กับกลุ่มบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ในโครงการสัมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปี 2556 
 นอกจากนี้ คณะฯ ได้เชิญผู้เชียวชาญจากต่างประเทศ มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Michale O’Mahony ผู้เชี่ยวชาญด้าน food sensory science จาก 
Department of Science and Tecnology, The  University of California, Davis มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หัวข้อ “ Recent Developments in food Sensory Science” มีคณาจารย์ และนิสิตในคณะและต่างคณะ เข้า
ร่วมกิจกรรม  
 ในวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2555 คณะฯ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศเยอรมนี 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Otto-von-Guericke-Universities ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือระดมสมองพัฒนาความร่วมมือในด้าน Robotics&Mechatronics และ  logistics 

นอกจากนั้น ในระดับภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร โดย
มีคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาการ 2 
หัวข้อ จากท้ังหมด 5 ครั้ง โดยเชิญ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ และ อ.โสฬส จิวานุวงศ์ มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีจากแหล่งสืบค้นสิทธิบัตร และ การจัดการข้อมูลในเว็ปไซต์ของภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร ตามล าดับ  

ประเด็นที่ 2 การพัฒนางาน Best Practice  
ในวันที่ 4 เมษายน 2555 – 11 กรกฎาคม 2555 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักเลขา โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในส านักเลขาฯ ของคณะฯ น าเสนองานตามภารกิจหลัก และงานที่ได้รับมอบหมายโดย
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2555 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาควิชา/
สาขาวิชาและศูนย์ต่างๆ ในคณะ โดยมีจุดประสงค์เดียวกับของส านักเลขาฯ 

ในวันที่ 22 เมษายน 2556 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันและอนาคต” โดยเชิญ ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์  มาเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือให้น าไปปรับใช้ในงานที่ปฏิบัติ ใน
งานครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 มีการจัดสัมนาในหัวข้อ “ หนึ่งคนหลายงาน ท าอย่างไร” โดยเชิญ คุณ
ศุภฤกษณ์ มาลากุล วิทยากรมีประสบการณ์การงานพัฒนาบุคคลมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
จากประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสัมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปี 2556  

ในระดับภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ปีการศึกษา 2555 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากร โดยมีคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งหมด 3 หัวข้อ จากทั้งหมด 5 หัวข้อ โดย คุณวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์, คุณอุบล พรมชาติ 
เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตก าแพงแสน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การน าหลอดไฟเก่าที่ช ารุดให้
กลับมาใช้ได้ไหม่, การน าของเศษผลไม้เหลือทิ้งมาท าน้ าหมักเพ่ือลดค่าใช้จ่ายสารช าระล้างของภาควิชา และการ
สนับสนุนการขอต าแหน่งช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุน ตามล าดับ (เอกสาร 7.2-3-1 และ 7.2-3-3) 
 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 
 บุคลากรสายวิชาการ มีการน าเสนอรายงานสรุปงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ที่ท าวิจัยในเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของคณะฯ ในหัวข้อเอกสารเผยแพร่  

ส่วนในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนของสายสนับสนุนก็มีการรวบรวมเอกสารการน าเสนอในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะฯ เช่นกัน (เอกสาร 7.2-3-2)  
 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 จากเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้(KM) ที่รายงานสรุปวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ที่ท าวิจัยแล้วเสร็จ 
อาจารย์สิรัญญาได้น าแนวทางปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในการสอนในรายวิชา01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงวิธีการสอนดังอธิบายในแผนการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง(Course Syllabus) 
(เอกสาร 7.2-5-1 และ 7.2-5-2)   

ส่วนในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก็มีการน าความรู้ที่ได้
จากกิจกรรมการจัดการความรู้ที่จัดขึ้น น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงเช่นกัน  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 5.00 5.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
ข้อ
ที ่

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 7.2-1-1 ค าสั่งคณะ 1/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สายวิชาการ 
7.2-1-2 ค าสั่งคณะ 92/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สายสนับสนุน  
7.2-1-3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของคณะ 1/2554 
7.2-1-4 ค าสั่งคณะ 24/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สายวิชาการ 
7.2-1-5 ค าสั่งคณะ 25/2556 แตง่ตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สายสนับสนุน  

2 7.2-2-1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของคณะ 1/2556 
3 7.2-3-1 เว็บไซต์ภาพกิจกรรมของคณะฯ  

http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content 
&view=article&id=872&Itemid=378 

 7.2-3-2 เว็ปไซต์ KM ของคณะฯ 
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_conten 
t&view=article&id=312&Itemid=198 

 7.2-3-3 สรุป โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_conten
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5 7.2-5-1 บันทึกการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ครั้งที่ 6/2555 
 7.2-5-2 แผนการเรียนการสอนในรายวิชา 01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ควบคุมดูแลศูนย์
สารสนเทศและห้องสมุด และมีการแต่งตั้งกรรมการหลักๆ เป็น 2 ชุด ได้แก่  

1) กรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา วางแผนนโยบาย 
แผนการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ และภารกิจของศูนย์ฯ ภายใต้กรรมการของศูนย์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ยังมีการแต่งตั้งกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ฯ
และคณะฯ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน ภาควิชา สาขาวิชา ในการให้ข้อมูลและเพ่ือให้ด าเนินงานในการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโดยตรง 

2) กรรมการหน่วยห้องสมุด เพ่ือมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา วางแผนนโยบายและด าเนินงานของหน่วย
ห้องสมุด  (เอกสาร 7.3-1-1) 

ทั้งนีศู้นย์สารสนเทศยังได้มีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ
ของคณะฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผนจัดท างบประมาณในส่วนของศูนย์สารสนเทศ (เอกสาร 7.3-1-2, 7.3-1-3, 
7.3-1-4) 
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 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานเพ่ือการบริหารและตัดสินใจตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ครบทั้ง 7 ด้าน โดยครอบคลุมทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และประกันคุณภาพ รวมทั้งได้มีการรับ -ส่งข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศภายนอกด้วย ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้งานนี้มีทั้งระบบสารสนเทศ ที่ใช้ระบบร่วมกับมหาวิทยาลัย และ
ระบบสารสนเทศท่ีคณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นเอง ดังนี้ 

2.1 ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน(เอกสาร 7.3-2-1) 
- ระบบฐานข้อมูลค าร้องนิสิตสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่http://eng.kps.ku.ac.th/request/ 
- ระบบลงทะเบียนเรียน สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ https://webregis.ku.ac.th/ 
- ระบบสารสนเทศนิสิต สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ https://std.regis.ku.ac.th/ 
-ระบบประเมินการเรียนการสอน สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ https://eassess.ku.ac.th/ 

2.2 ระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย (เอกสาร 7.3-2-2) 
 - ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ 
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
 - ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย ส าหรับนักวิจัย สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ 

  http://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx 
 - ระบบงานวิจัยของคณะฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=211 

2.3 ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ (เอกสาร 7.3-2-3) 
 -ระบบรับ-ส่งหนังสือ ของคณะฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ http://eng.kps.ku.ac.th/eoffice/ 
 - ระบบข้อมูลอาคาร สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ http://eng.kps.ku.ac.th/building/ 
- ระบบขอใช้บริการรถยนต์ของคณะฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ 
http://eng.kps.ku.ac.th/carkps_rent/ 
 - เว็บคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน http://eng.kps.ku.ac.th/ 
 - เว็บภาควิชาวิศวกรรมเกษตร http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ 
 - เว็บภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน http://irre.eng.kps.ku.ac.th/ 
 - เว็บภาควิชาวิศวกรรมโยธา http://www.civil.eng.kps.ku.ac.th/ 
 - เว็บภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร http://fe.eng.kps.ku.ac.th/ 
 - เว็บภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล http://me.eng.kps.ku.ac.th/ 
 - เว็บสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/ 

https://webregis.ku.ac.th/
https://std.regis.ku.ac.th/
https://eassess.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://research.rdi.ku.ac.th/kur/login.aspx
http://eng.kps.ku.ac.th/eoffice/
http://eng.kps.ku.ac.th/building/
http://eng.kps.ku.ac.th/carkps_rent/
http://eng.kps.ku.ac.th/
http://ae.eng.kps.ku.ac.th/
http://irre.eng.kps.ku.ac.th/
http://www.civil.eng.kps.ku.ac.th/
http://me.eng.kps.ku.ac.th/
http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/
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 - เว็บสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์http://www.ie.eng.kps.ku.ac.th/ 

2.4 ระบบสารสนเทศ ด้านการเงินและงบประมาณ (เอกสาร 7.3-2-4) 
- ระบบบัญชี 3 มิติ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ https://acc3d.ku.ac.th/ 

       - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/ 

2.5 ระบบสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพ(เอกสาร 7.3-2-5) 
- ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE  

SYSTEM) สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

2.6ระบบสารสนเทศ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(เอกสาร 7.3-2-6) 
- ระบบ Galleryภาพกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ณ วัดนิยมธรรมวรารามเมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2555สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่  
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_hwdphotoshare&task=viewslideshow&album_id=292 

- ระบบ Gallery ภาพกิจกรรมร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 
2556สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่  
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=924%3Asong-kran-56&catid=154&Itemid=62 

- ระบบ Gallery ภาพกิจกรรมในโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย" ครั้งที่ 2 ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2556  ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่  
http://eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_hwdphotoshare&task=viewcategory&Itemid=208&cat_id=34 

- ระบบ Gallery ภาพกิจกรรมคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมจัด
งานท าบุญและพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่  
http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/cpe4/index.php?option=com_rsgallery2&gid=89&Itemid=154 

2.7 ระบบสารสนเทศ ด้านบริการวิชาการ(เอกสาร 7.3-2-7) 
- ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ 

http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php 
 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ท าการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 โดยมีการแบ่งหัวข้อในแบบประเมิน 5 ด้านได้แก่ 1) การประเมินความพึง
พอใจด้านคอมพิวเตอร์ส านักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลการประเมินโดยรวมเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก, 2) การประเมินความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลการประเมิน
โดยรวมเท่ากับ 3.13 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง, 3) การประเมินความพึงพอใจด้านงานบริการระบบ

http://www.ie.eng.kps.ku.ac.th/
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของคณะฯ ผลการประเมินโดยรวมเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง, 4) การประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะฯ ผลการประเมิน
โดยรวมเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก, 5) การประเมินความพึงพอใจด้านงานบริหารและการบริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ของคณะฯ ผลการประเมินโดยรวมเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (เอกสาร 
7.3-3-1) 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
(เอกสาร 7.3-3-1) และได้น าผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะฯ ร่วมกันพิจารณา (เอกสาร 
7.3-1-3, 7.3-1-4) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ต้องการให้มีการ
จัดอบรมทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ส าหรับการใช้งาน ควรมี
การวางแผนด้านระบบสารสนเทศล่วงหน้าเพื่อจัดซื้อและจัดหาวัสดุในปีต่อๆไป 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และ เดือนมีนาคม 2556 นั้นศูนย์
คอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้คณะฯ  
ประจ าปี 2556 โดยมีแผนจัดหาอุปกรณ์สัญญาณเครือข่ายไร้สายเพ่ิมเติมจ านวน 10 ชุด เพ่ือส าหรับติดตั้งตามจุด
ต่างๆ ภายในคณะฯเพ่ิมเติม จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จัดฝึกกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และ
จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ  (เอกสาร 7.3-1-3) และในประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้มีแผนจัดหาสวิทช์
แบบ Un Manage  1 Gbps  จ านวน 6 เครื่อง ติดตั้งให้แต่ละภาควิชาฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็ว 1 Gbps ได้ซึ่งจะท าให้สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการใช้งานได้เร็วขึ้น  มีแผนเพ่ือจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากร มีแผนส าหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น (เอกสาร 7.3-1-4) และได้ท าแผนขอจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปี 2557 ไปแล้ว (เอกสาร 7.3-4-1)  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555 นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งเครือข่ายสัญญาณไร้สายเพ่ิมเติมหลายจุดดัง
ภาพ (เอกสาร 2.5-7-1) มีการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต (เอกสาร 2.5-2-3) และมีการจัดอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร (เอกสาร 7.3-4-2) มีการประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดท าระบบสารสนเทศด้านประกัน
คุณภาพโดยเน้นระบบ E-office เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้รวดเร็วและมีหลักฐานในการตรวจสอบได้ โดย
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้าออกระบบด้วยระบบออนไลน์ และเป็นการลดการใช้กระดาษของ
หนว่ยงานให้น้อยลง (เอกสาร 7.3-4-3) 
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 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบ  CHE QA ONLINEและมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านระบบ Social Network (Facebook)ที่ลิงค์https://www.facebook.com/engkps
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมและมีผู้ใช้งานจ านวนมาก, มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปี 2556 ผ่าน
เว็บไซต์ภายนอก ในช่วงเดือนมกราคม 2556-มีนาคม 2556 ได้แก่เว็บไซต์ eduzon.com และเว็บไซต์ 
unigang.com(เอกสาร 7.3-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 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 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศ 
7.3-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 
7.3-1-4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 
7.3-2-1 ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 
7.3-2-2 ระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย 
7.3-2-3 ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ 
7.3-2-4 ระบบสารสนเทศ การเงินและงบประมาณ 
7.3-2-5 ระบบสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพ 
7.3-2-6 ระบบสารสนเทศ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7.3-2-7 ระบบสารสนเทศ ด้านบริการวิชาการ 
7.3-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ  
7.3-4-1 บันทึกข้อความจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 
7.3-4-2 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร 
7.3-4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Access Point ที่ชั้น 2 อาคาร 8  

และ หนังสือแจ้งผลการติดตั้ง Access Point บริเวณชั้น 2 อาคาร 8 
7.3-5-1 - ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา CHE AQ ONLINE 

- เว็บไซต์facebookของคณะฯ  
- บันทึกขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบท
ของคณะตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 
 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน 
เลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่เพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อกรรมการประจ าคณะฯและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงวิทยาเขต (เอกสาร 7.4-1-1) 

 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบทของคณะ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ(เอกสาร 7.4-2-1)เพ่ือวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ใน 3 ด้านคือ ด้านการปฎิบัติงาน 
(ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพทางวิชาการของบัณฑิต) ด้านทรัพยากร (งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง) และ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก(ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก) (เอกสาร 7.4-2-2) 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ2 

ในขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ จากนั้นน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเลือกรายการ
ความเสี่ยงที่ส าคัญ ระบุปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง  โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมาเพื่อเลือกหาแนวทางสร้างเป็นแผนบริหารความเสี่ยง(เอกสาร 7.4-3-1) 

 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้คัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ (เอกสาร 7.4-2-2) และมีการด าเนินการตามแผน(เอกสาร 7.4-4-1) 

 
 5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะฯมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงมีการายงานผลให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ รับทราบ ถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะฯ รวมทั้งผู้บริหารด้วย(เอกสาร 7.4-5-1 และ 7.4-5-2) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-184 
 

 6. มีการน าผลประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีต่อไป  

คณะฯมีการน าผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมาประเมินเพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีต่อไปผ่านที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ (เอกสาร 7.4-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 7.4-1-1 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2 7.4-2-1 เอกสารการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 7.4-2-2 แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
3 7.4-3-1 เอกสารประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
4 7.4-4-1 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณ 2556 

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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ข้อที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5 7.4-5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 2/2556 (วาระท่ี 5.3)และครั้ง

ที่ 4/2556 (วาระท่ี 4.6) 
 7.4-5-2 บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
6 7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 5/2556 (วาระท่ี 4.7) 

 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.80  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.67 3.72 4.14 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.67 3.72 4.14 3.67 3.72 4.14 3.80 บรรลุ 4.00 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-186 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 3.67 3.72 4.14 3.67 3.72 4.14 3.80 บรรลุ  
หมายเหตุ :   ไม่ประเมิน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.20301/1592 เรื่อง รายงานผลการประเมินภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ลว. 14 พฤษภาคม 2556 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี้ 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที ่2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 4.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะคณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือคณะจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 
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ผลการด าเนินงาน 

            1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ได้มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
ปีงบประมาณ  2552 – 2555 (8.1-1-1) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพท าให้
เกิดการบริหารจัดการที่คล่องตัวและรวดเร็วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลด้านการเงิน (8.1-1-.2)   เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ  และด าเนินการวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ เช่นประเมิน
รายได้จากการจัดการศึกษา บริการวิชาการ การบริหารงาน เงินบริจาค และได้น ามาจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
(8.1-1-3) 
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน จากแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8.1-2-1) และจากแหล่งเงินงบประมาณเงิน
รายได้  จากการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ   จากการบริการวิชาการพัฒนาวิชาการ และการ
วิจัย (8.1-2-2),(8.1-2-3) โดยมีการวางแผนและหลักเกณฑ์การใช้เงินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพียงพอกับทุกหน่วยงานภายในคณะฯ โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลด้านการเงิน ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ความถูกต้อง  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  (8.1-2-4) 
 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จัดให้มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ส าหรับ
การพัฒนาหน่วยงานภายใน  และงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร  เช่น  
 - พันธกิจที่ 1 ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีทักษะในวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จึงจัดสรรเงินสนับสนุน
ภาควิชา/หน่วยงาน  ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ (8.1-3-1)  (8.1-3-2)   จัดสรรงบประมาณส าหรับห้องสมุด  
(8.1-3-3)  
 -พันธกิจที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสอนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพ่ือการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานบูรณาการงานวิจัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการชองประเทศ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานระดับชาติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และพันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์กาลางการบิรการด้านวิศวกรรมเพ่ือการเกษตร 
พลังงาน พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่ชุมชมและสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจัดสรรงบสนับสนุนงานวิจัย 
(8.1-3-4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาครุภัรณฑ์วิจัย (8.1-3-5) 
 - พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชุนและสังคม และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จึงจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรม เช่น โครงการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง  โครงการวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน(8.1-3-6) 
 - พันธกิจที่ 5 บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการท างานอย่างมีความสุข คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  จึงจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ประชุม
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วิชาการ น าเสนอผลงานทั้งในประทานและนอกประเทศ (8.1-3-7)   และจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์   
(8.1-3-8) อย่างเพียงพอ 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบถ้วน 
ประกอบด้วยงบแสดงฐานทางการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ(8.1-4-1)  และรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน(8.1-4-2) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  เป็นประจ า
ทุกเดือนและจัดท ารายงานรายรับ-รายจ่าย ของทุกหน่วยงานย่อย พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือ หัวหน้าหน่วยงานทุก
หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน(8.1-4-3) 
 5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน    มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของงานคลังและพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555   ซึ่งเป็นรายงานสรุปรายรับ   และรายจ่ายในหมวดต่างๆเพ่ือเสนอผู้บริหารคณะฯ และ
ผู้บริหารได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์การใช้งบประมาณของคณะฯ ตามแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย(8.1-
5-1)และน ารายรับ รายจ่าย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มาวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานอย่างเป็นทางการ(8.1 -
6-1) และด าเนินการตรวจสอบทุกปีงบประมาณโดยเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ ด้านการเงินและบัญชี  
และตรวจสอบการบริหารงานด้านพัสดุ(8.1-6-2) 
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการจัดท าwedsiteข้อมูลทางการเงินทางระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์(8.1-7-1)ผู้บริหารระดับสูงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ก าหนดให้มีการน า
ข้อมูลรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของคณะฯ(8.1-7-2) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 - แผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปีงบประมาณ 2552-2555 
8.1-1-2 - ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ที่ 123/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลด้าน

การเงิน 
8.1-1-3 -แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-2-1 - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-2-2 - แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-2-3 - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการตามระเบียบพัฒนาวิชาการ 

พ.ศ.2551 
8.1-2-4 - แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-3-1 - บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
8.1-3-2 - บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปี 

พ.ศ.2555 
8.1-3-3 - จัดสรรค่าหนังสือเข้าห้องสมุด 
8.1-3-4 - บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.

2555 
8.1-3-5 - บันทึกข้อความ เรื่องรายงานการยืนยันจัดซื้อครุภัณฑ์ 
8.1-3-6 - แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-3-7 - งบพัฒนาบุคลากร 
8.1-3-8 - สรุปการใช้ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
8.1-4-1 - รายงานเงินคงเหลือ ปี 2555 
8.1-4-2 - รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-4-3 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 2554-2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-5-1 - รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2555 งานคลังและพัสดุ 
8.1-6-1 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/2555 และ ที่ 4630/2552 
8.1-6-2 - รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน 
8.1-7-1 - www.eng.kps.ku.ac.th 
8.1-7-2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 2554-2555 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้  

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที ่2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.00 4.16   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 8 7 4.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.58 4.5 4.74 4.32 4.74 4.32   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ(ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) การ
ควบคุมติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (เอกสาร 9.1-1-1 ถึง เอกสาร 
9.1-1-6) 

 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการก าหนดนโยบาย วางแผน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้บริหารของคณะฯทุกคนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ ก ากับดูแลการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานภายในคณะฯให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกอ. และสมศ. (เอกสาร 9.1-2-1)  นอกจากนี้คณะให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับคณะ โดยผ่านกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ดังนี้ ระดับบุคคล  กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ จากทกุหน่วยงาน  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
(เอกสาร 9.1-2-2 ถึง เอกสาร 9.1-2-3) 

 
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ได้แก่  

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
และก าหนดให้หน่วยงานย่อยและคณะฯมีการรายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ใน SAR 

ด้วย (เอกสาร 9.1-3-1 ถึง เอกสาร 9.1-3-2)  
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (เอกสาร 9.1-4-1)  
2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน

คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online (เอกสาร 9.1-4-2 ถึง เอกสาร 9.1-4-3)  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสาร 9.1-4-4 ถึง เอกสาร 9.1-4-6) 
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงการท างาน และมีการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงโดยผู้บริหารของคณะฯท าหน้าที่ก ากับดูแล
รับผิดชอบ แต่ไม่สามารถส่งผลให้มีการพัฒนาพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
(เอกสาร 9.1-5-1 ถึง เอกสาร 9.1-5-3) 
 
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง     9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพดังแสดงในตารางเอกสารหลักฐานขององค์ประกอบที่ 7.3 
(เอกสาร 9.1-6-1 และ 9.1-6-2) 

 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

การประกันคุณภาพการศึกษาโดยนิสิตปัจจุบัน จะผ่านช่องทางการประเมินการสอน การตอบแบบประเมินที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต ส าหรับนิสิตเก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการวิชาการจะผ่านช่องทางการสัมภาษณ์เมื่อมีการ
ตรวจประกันฯและมีการบันทึกผลการสัมภาษณ์ในรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพฯ  นอกจากนี้ยังมีช่องทาง
ของการปรับปรุงหลักสูตรและการตอบแบบประเมินของกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้น  (เอกสาร 9.1-7-1 ถึง เอกสาร 
9.1-7-3) 
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 8.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เข้าร่วมลงนามข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนิสิตและ
การประกันคุณภาพร่วมกับคณะฯต่างในวิทยาเขตและนอกวิทยาเขต  และมีกิจกรรมร่วมกัน  (เอกสาร 9.1-8-1 ถึง 
เอกสาร 9.1-8-2) เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (เอกสาร 9.1-8-3) การเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง การเตรียม
ความพร้อมองค์กรเพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพในปัจจุบันและอนาคต โดยเชิญผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกัน
คุณภาพจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 โดยเชิญ
หน่วยงานต่างๆในวิทยาเขตเข้าร่วมอบรมด้วย(เอกสาร 9.1-8-4) 

9.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

คณะฯยังไม่มีการด าเนินการในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 9 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 4.00 9 ข้อ ไม่บรรลุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 9 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 4.00 7  ข้อ ไม่บรรลุ 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 ขอ้ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 9.1-1-1 หนังสือคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปี

การศึกษา 2555 
9.1-1-2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555  
9.1-1-3 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
9.1-1-4 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน เรื่องการแต่งตั้งกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย 
9.1-1-5 บันทึกข้อความแจ้งเรื่องการประเมินคุณภาพระดับภาควิขา/สาขาวิชา 
9.1-1-6 บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะฯส่งให้

มหาวิทยาลัยฯ 
2 9.1-2-1 ตารางรายนามผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2555-2556 

9.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
ประจ าปี 2555-2556 
 

3 9.1-3-1 รายงานการประชุมกรรมการประกันฯ ครั้งที่ 2/2556 (วาระท่ี 4.1) 
9.1-3-2 ตารางองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในส าหรับ

ภาควิชา/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 
4 9.1-4-1 บันทึกข้อความต่างๆเกี่ยวกับการควบคุม ติดตาม ขอความร่วมมือ จาก

หน่วยงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯและหน่วยงานย่อย 
9.1-4-2 รายงานการประเมินตนเองของทุกภาควิชา 
9.1-4-3 รายงานการประเมินตนเองของคณะฯ 
9.1-4-4 บันทึกข้อความแจ้ง เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการประกันคุณภาพฯถึงภาควิชา 
9.1-4-5 บันทึกข้อความแจ้ง เรื่องขอจัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการประกันฯจากคณะฯถึงมหาวิทยาลัย 
9.1-4-6 รายงานการประชุมกรรมการประกันฯ ครั้งที่ 12/2555 (วาระท่ี 5.1) ครั้งที่ 

1/2556 (วาระท่ี 3.3) และครั้งที่ 2/2556 (วาระท่ี 5.2) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555    

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  2-198 
 

ข้อที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5 9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน(สปค. 01) 
 9.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.02)  
 9.1-5-3 รายงานผลแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
6 9.1-6-1 Link เวบไซต์คณะฯ: http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/ 
 9.1-6-2 Link งานประกันคุณภาพ: http://eng.kps.ku.ac.th/qa/ 
7 9.1-7-1 ก าหนดการสัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ใช้บันฑิต และผู้รับบริการ

วิชาการ  
 9.1-7-2 แบบประเมินการอบรมของกิจกรรมที่ทางคณะฯจัดขึ้น 
 9.1-7.3 รายงานผลการตรวจประเมินของภาควิชา/สาขาวิชา 
8 9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 9.1-8-2 บันทึกข้อความรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 
 9.1-8-3 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม

แลกเปลี่ยนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx 
 9.1-8-4 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพใน

ปัจจุบันและอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2.1 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  45 % 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๕ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จ าก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

๐.๗๕ บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลอื่นท่ียอมรับในศาสตร์นั้นๆนอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของส านักงานฯ 

๑.๐๐ บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

ผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ      20.00   
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด      82.50 คน  

       100
50.82

00.20
  

      =   24.24 % 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ เท่ากับ ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๕๕ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๕ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๐ 

 

      5
45

24.24
  

      =   2.69 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.2.1 29.23 % 16.56 % 24.24% 3.07 1.84 2.69 45% บรรลุ 45% 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชีท้ี่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.2.1 29.23 % 16.56 % 24.24% 3.07 1.84 2.69 45% บรรล ุ 45% 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.2.1-1-1 แบบเก็บวิจัย 1 
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 5.00  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
4.58 4.78 

 

4.74 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.58 4.78 4.74 4.58 4.78 4.74 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     เแตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.58 4.78 4.32 4.58 4.78 4.32 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

   15-1 รายงานผลการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

 
  

 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 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พบว่า  มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 
24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.72  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

  

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

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

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา 

ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต 3.37 3.48 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 5.00 4.31 4.42 5.00 4.25 4.38 4.39 4.39 4.31 4.36 4.30 4.30 4.25 4.29

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต

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

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 4.65

องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม

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

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

- - 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

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและ

จัดการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.75 3.75 3.75 - 4.14 4.14 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.83 3.75 3.75 4.14 3.83

องค์ประกอบที ่8 การเงินและ

งบประมาณ

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

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.74 4.74 - 4.32 4.32 4.00 4.00 4.74 4.37 4.00 4.00 4.32 4.16

เฉลีย่ภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดี

ปัจจยัน าเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
องคป์ระกอบคณุภาพ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดี 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย  4.65  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75                

ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67             

ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 
 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก                 
หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด
ดังตารางที ่3.2  
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ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

 

 

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

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

มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต - - - - - - - - 5.00 4.55 4.64 5.00 4.52 4.62 5.00 5.00 4.55 4.64 5.00 5.00 4.52 4.62

มาตรฐานที ่2 ดา้นการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา

3.78 3.86 4.94 4.94 4.94 4.47 4.44 4.47 - 4.60 4.60 - 4.38 4.38 4.72 4.71 4.60 4.69 4.35 4.32 4.38 4.36

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรรมาภิ

บาลของการบริหารการอดุมศึกษา

- - 4.86 4.86 4.86 4.00 4.00 4.00 - 4.14 4.14 - 4.14 4.14 4.86 4.86 4.14 4.77 4.00 4.00 4.14 4.02

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพนัธกจิของ

การบริหารการอดุมศึกษา

3.78 3.86 5.00 5.00 5.00 4.80 4.78 4.80 - 4.68 4.61 - 4.42 4.42 4.65 4.62 4.68 4.66 4.53 4.50 4.42 4.50

มาตรฐานที ่3 ดา้นการสร้างและ

พัฒนาสงัคมฐานความรู้และสงัคม

แหง่การเรียนรู้

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.29 4.18

เฉลีย่ภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดี

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปกีารศึกษา 2555

มาตรฐาน
ปจัจัยน าเข้า กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลผลติ

ประเมินตนเอง กรรมการ

รวม
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 ผลประเมินได้คุณภาพ

ระดับ ดี 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.18  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนพบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.37  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

  

 

 

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

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

1. ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย - - 5.00 5.00 5.00 4.86 4.83 4.86 5.00 4.70 4.74 5.00 4.68 4.73 5.00 5.00 4.70 4.87 4.88 4.86 4.68 4.79

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.22 4.22 4.22 - 4.72 4.72 - 4.37 4.37 4.90 4.90 4.72 4.85 4.30 4.30 4.37 4.32

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.50 4.50 - 4.50

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้

และนวตักรรม

2.56 2.72 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.58 4.58 - 4.01 4.01 3.78 3.78 4.58 4.18 3.36 3.36 4.01 3.69

เฉลีย่ภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดี

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

รวม

มุมมองดา้นการบริหารจดัการ

ปจัจยัน าเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปกีารศึกษา 2555

กระบวนการ ผลผลติ

ประเมินตนเอง
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
3. ด้านการเงิน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 

ดี 
 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนพบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)

 

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

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

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและ

ความพร้อมในการจัดการศึกษา

3.37 3.48 4.90 4.90 4.90 4.00 4.00 4.00 - 4.07 4.07 - 3.88 3.88 4.55 4.55 4.07 4.46 3.88 3.88 3.88 3.88

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

   2) ด้านวชิาการ 2.56 2.72 5.00 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 - 3.32 3.32 - 3.18 3.18 4.02 4.02 3.32 3.91 3.89 3.89 3.18 3.77

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.83 4.83 4.83 3.67 3.67 3.67 - 4.44 4.44 - 4.23 4.23 4.83 4.83 4.44 4.74 3.67 3.67 4.23 3.81

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการ

ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 5.00 4.84 4.85 5.00 4.54 4.58 5.00 5.00 4.84 4.92 4.91 4.90 4.54 4.73

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.55 4.64 5.00 4.52 4.62 5.00 5.00 4.55 4.80 5.00 5.00 4.52 4.79

   2) ด้านการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 4.65

   3) ด้านการให้บริการทางวชิาการ

แกสั่งคม

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

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

- - 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

เฉลีย่ภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดบัคุณภาพ ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดี

ประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

ปจัจัยน าเข้า

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปกีารศึกษา 2555

ผลผลติ รวม

ประเมินตนเอง กรรมการ
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 

- ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 

- ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
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  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  สามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 
        - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
  ข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงและส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายและมีหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากการลดลงของ

คณาจารย์อาวุโสที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการสูงและบรรจุอาจารย์ใหม่ 
2. จ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งหมดยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี 

  ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรมีการปรับปรุงให้กระบวนการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการเร็ว

ขึ้น 
2. พิจารณาปรับจ านวนการรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เหมาะสมเพ่ือรักษา

ประสิทธิภาพของการศึกษาและแก้ปัญหาสัดส่วนจ านวนนิสิต 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 
 1. มีการวางแผนงานด้านการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงเพ่ือใช้ในกิจกรรมพัฒนานิสิตและกระจายสู่หน่วยงานระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชาและสโมสรนิสิตอย่างเป็นธรรม 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ
ด าเนินงาน 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555        

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                               3-11 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. งานพัฒนานิสิตเป็นงานที่ได้รับความร่วมมือกับอาจารย์และบุคลากรในคณะฯน้อย 
 2. มาตรฐานที่บังคับใช้กับงานด้านการพัฒนานิสิตเปลี่ยนทุกปี ท าให้บางครั้งการวางแผนไว้ไม่เป็นไปตาม
ประกันคุณภาพท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. การสร้างมาตรฐานใดๆควรมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน และไม่ควรเปลี่ยนบ่อยจนเกินไป 
 2. รณรงค์ให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯเห็นความส าคัญของการพัฒนานิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. จ านวนโครงการวิจัยโดยภาพรวมงบประมาณสูง เนื่องจากอาจารย์บางท่านท างานวิจัยโครงการใหญ่ๆ  
 2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติอยู่ในเกณฑ์ที่มากข้ึน 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยระดับคณะฯอาจจะยังน้อยเกินไป แม้ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้อ าจารย์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ฝึกประสบการณ์ด้านการเสนอข้อโครงการ 

2. เพิ่มศักยภาพการท างานวิจัยของฝ่ายสนับสนุน 
3. สนับสนุนการบูรณาการในทุก ๆ ด้านของภารกิจหลักของบุคลากร 

  ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยในระดับคณะฯ  

 2. สนับสนุนการท างานวิจับแก่บุคลากรทุกด้าน 
 3. ให้มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับภารกิจหลักของบุคลากรให้มากข้ึน 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. จ านวนโครงการพัฒนาวิชาการในบางโครงการมีงบประมาณที่สูง 
 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ได้หลากหลายและต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
  ข้อเสนอแนะ 
 - 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. มีการด าเนินกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มาตรฐานบางอย่างไม่สามารถใช้ได้กับบางคณะฯ ควรอนุโลมบ้าง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ควรบังคับ และไม่ควรน ารางวัลมาเป็นดัชนีบังคับ 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีกลไก วิธีการให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ การประชุมร่วม
ระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ ผู้บริหารกับบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละฝ่าย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  

  
  ข้อเสนอแนะ 
   - 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 
 1. มีสถานะทางการเงินที่ดี อันเนื่องมาจากมีการด าเนินโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ เป็น
จ านวนมาก ท าให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นของคณะฯ ได้ด้วยตนเอง 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไปยังหน่วยงานย่อยเพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
  
  ข้อเสนอแนะ 
   - 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การกระตุ้น และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

  ข้อเสนอแนะ 
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 - 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร - 

 
1.แผนปฏิบัติการของภาควิชา
ยังก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน และขาดการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ 

1.ควรมีการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน
และควรให้บคุลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ภาควิชา เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการภาควิชาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

- 
 

1.ไม่มีแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่มี
ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายเพื่อวัด
ความส าเร็จของแผนงานแตล่ะ
ด้าน 

1.หากคณะต้องการประเมินตัวบ่งช้ีในระดับภาควิชา ควรใหภ้าควิชามีการจดัท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาเอง พร้อมทั้งก าหนดตัว
บ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนดังกล่าวให้ชัดเจน หรือคณะอาจจะปรบัเกณฑ์
มาตรฐานใหเ้หมาะสมกับการประเมินในระดับภาควิชาตามที่คณะเห็นสมควร
และแจ้งให้คณะกรรมการทราบดว้ย 

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร 

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการ (โดยการส่งแผนปฏิบัติการกลับมาให้
ภาควิชาทบทวน) 
 
 

1. ควรมีรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ /กิจกรรม
ที่เป็นรูปธรรม (มีการสรุปผล
ของการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี
ที่ระบุไว้) 

- 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
ของคณะด าเนินงาน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 2. โครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการ

ตามแผนควรมีการปรับแผน 
ภาควิชาวิศวกรรมการ
โยธา 

1.มีการท าแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
และมีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 
 

- - 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

- 1.มีการจัดท าแผนด าเนินงาน
ตามแผนครบทุกภารกิจ แต่
ขาดกิจกรรมย่อยที่ยังไม่ครบ
และขาดการตดิตามประเมิน
กิจกรรมย่อย 

1.ควรมีการจดัท าแผนด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกกิจกรรมย่อยและตดิตาม
ประเมินกจิกรรมย่อย 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมลูที่สะดวกส าหรับการตรวจสอบ 
ท าให้ประหยดัทรัพยากร (กระดาษ) และพื้นที่จัดเก็บ
เอกสาร 
 

1. ขาดการวางแผนปฏิบตัิการ
เชิงรุกเพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และตามบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

- 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
 
 
 

- - 1.ควรมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั และควรมีแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานภายใน 
รวมทั้งแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทั้ง 4 พันธกิจ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 1.บัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา เป็นทีต่้องการของ

ตลาดแรงงานและได้งานท า 100%  
1. จ านวนนิสิตที่ศึกษาใน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ี
เน้นการวิจัยมีจ านวนน้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทุก
ระดับการศึกษา 
2. แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทางด้าน
วิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนยังไม่ชัดเจน 
3.อาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอก
ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
4.อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

1.ควรหามาตรการและกลไกในการเพิ่มร้อยละของนิสติในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยใหม้ากกว่าร้อยละ 30 
2. ควรจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในดา้นวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน และให้บุคลากรในภาควิชามีส่วนร่วมและควรมี
การประเมินผลความส าเร็จดังกล่าว  
3.ควรวางแผนเพื่อท าให้มีอาจารยค์ุณวุฒิปรญิญาเอกถึงเกณฑ์มาตรฐาน (60%) 
4.ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ถึงเกณฑ์
มาตรฐาน (30%) 

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

1.มีหลักสตูรครบทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปรญิญาเอก 
 

1.ยังไม่มีการจัดท า มคอ.7 ใน
หลักสตูรที่ได้รับการอนุมัติ 
มคอ.2 และเปดิรับนสิิตแล้ว (มี
จ านวน 2 หลักสูตร ในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

1.ควรมีการจดัท า มคอ.7 ของทุกหลักสตูรที่ได้รับการอนุมัติ มคอ.2 และเปิดรับ
นิสิตแล้ว ให้เสรจ็ก่อนท่ีภาควิชาจะรับการประเมินคณุภาพ  

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร 

1. มีหลักสตูรและคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะด้านท่ีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เอื้อ

1.การจัดท าแผนพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย

1.ภาควิชาควรมีการจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรให้เปน็รูปธรรมที่
ชัดเจน เช่น แผนพัฒนาในรอบระยะเวลา 5 ปี 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ต่อการบูรณาการ การเรยีนการสอน และการ
วิจัยได้อย่างชัดเจน 

สนับสนุนยังไม่เป็นระบบท่ี
ชัดเจน 
2. ขาดระบบการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน (วิจัย
ในช้ันเรียน) 

2. ส่งเสรมิและผลักดันให้คณาจารย์จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนโดย
อาจสร้างแรงจูงใจในลักษณะทุนวิจัยในช้ันเรียนให้มากข้ึน 

ภาควิชาวิศวกรรมการ
โยธา 

1.มีระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั โดยนสิิตมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้
และการแก้ปญัหาจากการฝึกปฏิบตัิจริงและการศึกษาดู
งาน 
2.มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกจ านวนมาก เพียงพอ
ส าหรับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ 
3.มีเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวิชาการและทักษะ
การเรยีนรู้ของนิสิต 
4.มีระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรครบทั้ง
กระบวนการ PDCA และมีการปฏบิัติงานโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

1.อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีน้อย 
2.จ านวนนิสิต/หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษามีน้อย 
3.มีการประเมินการสอนไม่
ครบทุกรายวิชา 
4.วิทยานิพนธ์ของนิสิตยังไม่ได้
ถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.ควรมีระบบติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
2.ควรจัดท าหลักสตูรบณัฑิตศึกษาเพิ่มเตมิ และเพิ่มจ านวนนิสติระดบั
บัณฑิตศึกษา โดยมีการประชาสมัพันธ์เชิงรุก หรือให้ทุนการศึกษานิสิตให้มาก
ขึ้น 
3.ควรจัดการใหม้ีการประเมินการสอนให้ครบทุกรายวิชา 
4.ควรมีการจดัท าโครงการเพื่อพฒันานิสิต 
5.ควรน าวิทยานิพนธ์ของนิสิตไปตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1. 
2.  
 

1.ภาควิชาควรจัดใหม้ีการวิจัย
ในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
2.เพิ่มจ านวนนิสติปริญญาโท 

1.ให้ภาควิชาจัดให้มีการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาต่าง 
ๆ 
2.ภาควิชาควรมีการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อจูงใจให้ผู้ที่ศึกษาจบปรญิญาตรีเข้า
ศึกษาต่อ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
  

 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. มีการจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอยู่
เสมอ 

1.ควรก าหนดนโยบายและ
แผนที่ชัดเจนในการพัฒนา
หลักสตูรและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. ควรมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนงานท่ีใช้
ส าหรับการบรหิารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรรวมทั้ง
น าผลประเมินไปใช้ปรับปรุง
แผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรในรอบ
ปีถัดไป 
 

1.ควรเพิ่มหน้าท่ีรับผิดชอบการท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ที่ดูแลฝ่ายการศึกษาหรอืจะตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดใหม่ที่ท าหน้าท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1.มีความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างหลักสูตร - 1.ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรและสนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 1.ภาควิชามีโครงการพัฒนานิสติในด้านต่าง ๆ ที่

สอดคล้องและครบทุกด้าน 
2. นิสิตและศิษย์เก่าช่ืนชมในการเอาใจใส่ดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การสอนและการท างาน 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

- - - 

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร 

1. มีการจัดกิจกรรมนสิิตที่ครบตามหลักการประกัน
คุณภาพ 
 

1.ยังคงมีเครือข่ายระหว่าง
ศิษย์เก่าและภาควิชา ท่ียังไม่
เป็นรูปธรรม  

1.ควรมีการสร้างเครือข่ายศิษยเ์กา่ที่เป็นรูปธรรม ในการพัฒนาด้านการเรยีนการ
สอน กิจกรรมนสิิต และงานวิจัย.  

ภาควิชาวิศวกรรมการ
โยธา 

1.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิตอย่างหลากหลาย ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

1.โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะทางวิชาการและ
รองรับนิสิตและศิษย์เก่ายังมี
น้อย  

1.ควรจัดให้มโีครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาการแก่นิสิต 
2.ควรมีการจดัท าข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นความรู้ตา่ง ๆ ท่ีเว็บไซต์ของภาควิชาฯ เช่น 
ข่าวทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เพือ่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1. มีการจัดสอนเสริมให้กับนิสิตเช่นวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม 
2.นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ที่ไดม้าใช้ในการพัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองเช่น การ
รวมกลุม่กันเพื่อสรา้งโครงงานและผลิตนวตักรรม เพื่อสู่
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 
3.อาจารย์มีความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนิสิตและ
สามารถใช้ความเข้าใจในการพัฒนานิสิตให้มีความ
ประพฤติที่ดีขึ้น 
 

1.ยังไม่มผีลงานทางวิชาการ
ของนิสิตทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ
 
 

1.ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งบทความวิชาการจากวิชาโครงงานวิศวกรรมตพีิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. มีการบริการด้านข้อมลูข่าวสารให้แก่นิสิตโดยผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลเน็ตเวริ์ค ท าให้นิสิตไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทั่วถึง 

1. ควรส่งเสริมดา้น
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น  

- 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1. มีการหล่อหลอมนสิิตให้เกดิความภูมิใจในสาขาวิชาฯ - 1.ควรมีระบบการประเมินความพงึพอใจการให้บริการทางด้านข้อมลูข่าวสาร 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 1.อาจารย์ในภาควิชามีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจาก

ภายนอก 
2. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติมาก 

- 1.ควรมีระบบพ่ีเลีย้งอาจารยด์้านการขอทุนวิจัย 
 

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

1.อาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจยัเพื่อแก้ปัญหาใน
ระดับประเทศ 
 

- 1.ควรมีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการใข้ประโยชน์จากงานวจิัยซึ่งเป็น
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เพื่อให้คณะได้
ข้อมูลส าหรับรายงานผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ด้วย 

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร 

1. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่จ านวนมาก 
2. มีงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอก อยู่ในระดับสูง  
3. ภาควิชามีอาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ในการ
ขอทุนวิจัยภายนอก 

1.ยังมีการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพค่อนข้างน้อย 
ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัเรื่องการ
รวบรวมฐานข้อมลู  

1.ควรมีการใช้ประโยชน์จากงานวจิัยที่มีอยู่ เช่น เผยแพร่สู่องค์กรหรือหน่วยงาน
ที่อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากงานวจิัยแบบเชิงรุก 
2. สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ และนักวิจัยผลติผลงานบทความวิชาการ / 
ต ารา เพื่อจะไดเ้ป็นการเผยแพร่ความรู้ส าหรับผู้อ่าน 

ภาควิชาวิศวกรรมการ
โยธา 

1.มีผลงานวิจัยท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ 
2.มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการท าวิจัย เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของอาจารยร์ุ่นใหม ่

1.จ านวนโครงการวิจยัมีน้อย 
2.เงินสนับสนุนงานวิจัยมีน้อย 
3.จ านวนผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรม่ีน้อย 

1.ควรมีการสนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์หาแหล่งทุนวิจัยทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.ควรเพิ่มจ านวนผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ภาควิชา  1. ควรสนับสนุนอาจารย์ขอ 1. การสนับสนุนอาจารย์ขอทุนวิจยัภายนอกให้มากข้ึน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
วิศวกรรมเครื่องกล ทุนวิจัยภายนอกให้มากขึ้น  
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. มีการน าเสนอผลงานของนิสติในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
 

1. ขาดการน างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
2. ขาดการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการรบัรอง
คุณภาพ 

1. ควรเพิ่มเอกสารโครงการ งานวจิัย 
2. ควรเร่งให้มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
3. กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการรับรองคณุภาพ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1. สาขาวิชาฯ มีศักยภาพในการท าวิจัยและหาแหล่ง
เงินทุน 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 1.อาจารย์ในภาควิชามีประสบการณส์ูงในการท างานวิจัย

และเผยแพรสู่่ชุมชนและอตุสาหกรรม 
 

1.ขาดการประเมินผลส าเร็จ
การบูรณาการ งานบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

1.ควรมีการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรยีน
การสอนและงานวิจัย  

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน 

1.คณาจารย์มีศักยภาพในการบริการวิชาการหลากหลาย
รูปแบบและเป็นจ านวนมาก 
 

- 1.ควรมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบูรณาการการงาน บริการ
วิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. กระตุ้น/ส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้จากการบริการวชิาการมาใชพ้ฒันาการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น และรายงานให้ชัดเจนว่าโครงการบริการวชิาการเร่ืองอะไร 
น ามาใช้พฒันาการเรียน การสอนรายวิชาใด โดยท าอย่างไร 

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร 

1. มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 

- 1.หากมีการน างานบริการวิชาการมาบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น จะมีการเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนิสิตมากขึ้น  

ภาควิชาวิศวกรรมการ 1.สาขาวิชาชีพสามารถก่อให้เกดิประโยชน์แก่สังคมอย่าง   
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
โยธา เป็นรูปธรรม 

2.มีการบูรณาการทางวิชาการกับการเรยีนการสอนและ
การวิจัยอย่างชัดเจน 
 

ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการ
สอน 
 
 

1.ควรสนับสนุนอาจารย์ให้
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติให้มากขึ้น 
2.ควรสนับสนุนอาจารย์ให้ขอ
การจดทรัพยส์ินทางปัญญาให้
มากขึ้น 
3.ควรหากิจกรรมที่เป็นบริการ
วิชาการซึ่งบูรณาการกับ
งานวิจัย เช่น การรับงานวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก  

1. ให้อาจารย์ขอการจดทรัพย์สินทางปัญญาให้มากข้ึน 
2.หากิจกรรมทีเ่ป็นบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับงานวิจัย เช่น การรับงานวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. มีโครงการบริการวิชาการแกห่น่วยงานภายนอกท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

1.ขาดการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการแก่สังคมมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
2. ขาดการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการทางวิชาการแก่

1.ควรเพิ่มงานบริการทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวจิัย 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

- - 1.สาขาควรมีการวางแผนการให้บริการวิชาการ 
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บทที่ 4 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ตามรอบปีการศึกษา 
2554 เมื่อวันที่ 2-4  กรกฎาคม 2555 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ         
(สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 5 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 
กิจกรรม ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
 การน าหลักการ 

PDCA มาเป็นกลไก 
ให้เกิดการปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง ในการ
ปรับปรุงแต่ละเรื่อง 
(ควรท ามากกว่า 1 
รอบ) และในการ
ปรับปรุงให้คิดเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ 
 
 
 

หน่วยงานภายใน
คณะฯ ด าเนิน
โครงการตามกลไก 
PDCA อยู่แล้ว แต่มี
ไม่ครบสมบูรณ์ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผู้บริหารทุกระดับเพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

 ทุกหน่วยงานใน
คณะฯมีโครงการท่ี
ด าเนินการตาม
กระบวนการ PDCA 
อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 โครงการ 

 ต.ค. – ก.ย. รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
ด าเนินงาน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 มีผลงานตีพิมพ์ และ
งานวิจัย เกิดขึ้นมาก
อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึง
ล้วนเป็นผลท่ีเกิดจาก
สายอาจารย์ แต่ควร
เพิ่มเติมในส่วนของ
สายสนับสนุน ยัง
กล่าวรวม ๆ อยู่ โดย
แบ่งกลุ่มของสาย
สนับสนุน ออกมาอีก
ว่า เป็นสายสนับสนุน
ลักษณะวิชาการ หรือ
บริการ จะได้มี
แผนพัฒนาสาย
สนับสนุน ส าหรับแต่
ละลักษณะ ก็จะเป็น
การเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

คณะฯส่งเสริมให้สาย
สนับสนุนท างานวิจัย
โดยใช้เงินสนับสนุน
โครงการวิจัยของ
คณะฯ อยู่แล้ว อาจ
ต้องเร่งรัดให้มีผลการ
ด าเนินการท่ีเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

พัฒนากลไกการผลิต
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงแผน
แม่บทงานวิจัย 

จ านวนโครงการวิจัย
ของสายสนับสนุน 

 ต.ค. – ก.ย. รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 มีกระบวนการพัฒนา

แผนท่ีดีและมีการน า
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในการ
ท าปรับปรุงแผน แต่
ควรเสริมในเรื่องความ
ละเอียดของการ
บันทึกรายงานการ
ประชุม เพื่อให้เกิด
การทวนสอนได้ เมื่อ
เวลาผ่านไป เช่น มี
การปรับลดโครงการ 
หรือเพิ่มเติมโครงการ
ใหม่น้ัน ควรต้องมี
ระบุชื่อโครงการให้
ชัดเจน รวมท้ังแสดง
เหตุผลประกอบ 
 
 
 
 
 

คณะฯน าผลการ
ปฏิบัติตามแผนเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เป็น
รายไตรมาส และมี
การบันทึกเป็น
รายงานการประชุม
แต่ขาดรายละเอียด 
ปรับปรุงให้ผู้บันทึก
รายงานการประชุมลง
รายละเอียดให้ชัดเจน
มากขึ้น 

การจัดท าบันทึกรายงาน
การประชุมอย่างละเอียด
ถูกต้อง 

 รายงานการประชุมท่ี
มีรายละเอียดของ
ข้อเสนอแนะและ
โครงการต่างๆ 

 ม.ค. – ธ.ค. รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารฯ/ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ควรมีการน าวงล้อ 
PDCA มาช่วยในการ
ด าเนินโครงการต้ังแต่
เร่ิมต้น จนกระทั่งจบ
โครงการ ให้วงล้อ 
PDCA หมุนใหม่อีกรอบ 

หน่วยงานภายใน
คณะฯ ด าเนิน
โครงการตามกลไก 
PDCA อยู่แล้ว แต่มี
ไม่ครบสมบูรณ์ทุก
โครงการ 

แจ้งผู้บริหารทุกระดับเพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

 ทุกหน่วยงานใน
คณะฯมีโครงการท่ี
ด าเนินการตาม
กระบวนการ PDCA 
อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 โครงการ 

 ต.ค. – ก.ย. รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะฯ ควรมี

ผู้รับผิดชอบด้าน
ประชาสัมพันธ์ และ
จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์กับสื่อ
ต่างๆ ตามโอกาสอัน
ควร 
 
 
 
 

คณะฯ มีหน่วย
รับผิดชอบด้าน
ประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว 
แต่ขาดการ
ประสานงาน
ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับสื่อต่างๆ 
ภายนอก 
 

 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากรเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

จ านวนข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

 ต.ค. – ก.ย. รองคณบดีฝ่าย
วิเทศฯ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ขาดการบันทกึ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่ 
จะได้เป็น note แต่
ขาดการน ามาจัดท า

ปรับปรุงให้มีการบันทึก
ที่ละเอียด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เป็นเหตุผลที่
ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

มีการบันทึกแต่ระบบ
การจัดเก็บยังไม่
สมบูรณ์ 

จัดท าฟอร์มบันทกึข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
น าไปใช้ในการตรวจประเมิน
ฯ 

 ฟอร์มบันทึกข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มิ.ย. – พ.ค. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บันทึก เมื่อ note นั้น
หายไป ก็จะไม่มีบันทกึ
ใด ๆ เลย 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
 การน าหลักการ PDCA 

มาเป็นกลไก ให้เกิดการ
ปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง 
ในการปรับปรุงแต่ละ
เรื่อง (ควรท ามากกว่า 1 
รอบ) และในการ
ปรับปรุงให้คิดเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ 

 

แจ้งผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
 

มีการน าหลัก PDCA มา
ใช้ในกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ทุกหน่วยงานในคณะฯ
มีโครงการท่ีด าเนินการ
ตามกระบวนการ 
PDCA อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 
โครงการ 

ให้ทุกหน่วยงานช้ีแจง
หลักการ PDCA ใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี

ร้อยละ 100 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- มีผลงานตีพิมพ์ และ
งานวิจัย เกิดขึ้นมาก
อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงล้วน
เป็นผลท่ีเกิดจากสาย
อาจารย์ แต่ควรเพิ่มเติม
ในส่วนของสาย

พัฒนากลไกการผลิต
งานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายมหาวิทยาลยั
บังคับให้บุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์ท า
โครงการวิจัย 

จ านวนโครงการวิจัย
ของสายสนับสนุน 

1.เคร่ืองขอดเกล็ดปลา 
(40,000) 
2. การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากระบบหมักจาก
ผักตบชวาแบบ
หมุนเวียน(150,000) 

ทุกโครงการยังอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

390,0000 รองคณบดฝี่าย
วิจัย 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2555 (สปค.02)



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555        

   

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            4-8 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุน ยังกล่าวรวม 
ๆ อยู่ โดยแบ่งกลุ่มของ
สายสนับสนุน ออกมา
อีกว่า เป็นสายสนับสนุน
ลักษณะวิชาการ หรือ
บริการ จะได้มี
แผนพัฒนาสาย
สนับสนุน ส าหรับแต่ละ
ลักษณะ ก็จะเป็นการ
เสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 

3. ผลกระทบของใบมีด
จอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อ
ก า รสั่ น ส ะ เทื อนขอ ง
เคร่ืองพรวนจอบหมุนรถ
ไถเดินตาม(140,000) 
4.ระบบห้องสมุด
ออนไลน์สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน(20,000) 
5. การพัฒนาหัวจ่ายน้ า
ชลประทาน 1 ให้เป็น
แบบPopUp 
Sprinkler(20,000) 
6. ศึกษาการแพร่ผ่าน
ของ เม็ ดสี สู่ เ มล็ ดข้ า ว
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร หุ ง ด้ ว ย
กระบวนการให้ความ
ร้ อ น แ บ บ โ อ ห์ ม มิ ค
(20,000) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 มีกระบวนการพัฒนาแผน
ที่ดีและมีการน าข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในการท า

การจัดท าบันทึก
รายงานการประชุม
อย่างละเอียดถูกต้อง 

1. การทบทวนแผน  
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีโดย

รายงานการประชุมท่ีมี
รายละเอียดของ
ข้อเสนอแนะและ

1. มีการก าชับเจ้าหน้าท่ี
บันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ

ร้อยละ 100 - รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงแผน แต่ควรเสริม
ในเรื่องความละเอียดของ
การบันทึกรายงานการ
ประชุม เพื่อให้เกิดการ
ทวนสอบได้ เมื่อเวลาผา่น
ไป เช่น มีการปรับลด
โครงการ หรือเพิ่มเติม
โครงการใหม่นั้น ควรต้อง
มีระบุชื่อโครงการให้
ชัดเจน รวมทั้งแสดง
เหตุผลประกอบ 

ผู้บริหาร 
2. การบันทึกรายงาน
การประชุมทีล่ง
รายละเอียดชัดเจน 

โครงการต่างๆ ประจ าคณะฯ ให้บันทึก
รายละเอียดของการ
ประชุมให้ชัดเจน
โดยเฉพาะในประเด็น
วาระเพื่อพิจารณา
รวมท้ังมีการ
ปรับเปลี่ยนวาระเพื่อ
พิจารณามาอยู่ในล าดับ
ต้น ๆ ของวาระการ
ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ 

 ควรมีการน าวงล้อ PDCA 
มาช่วยในการด าเนิน
โครงการตั้งแต่เริ่มต้น 
จนกระทั่งจบโครงการ ให้วง
ล้อ PDCA หมุนใหม่อีก 

แจ้งผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

การขับเคลื่อนวงล้อ 
PDCA ในการด าเนิน
โครงการ 

ทุกหน่วยงานในคณะฯ
มีโครงการท่ีด าเนินการ
ตามกระบวนการ 
PDCA อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 
โครงการ 

ให้ทุกหน่วยงานชี้แจง
หลักการ PDCA ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

ร้อยละ 100 - รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะฯ ควรมี
ผู้รับผิดชอบด้าน
ประชาสัมพันธ์ และ
จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์กับสื่อ
ต่างๆ ตามโอกาสอันควร 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

โครงการพัฒนาองค์กร
และบุคลากรเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

จ านวนข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

คณะฯ มีการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
จดหมายข่าวคณะฯ 
และรายการโทรทัศน์ 

ร้อยละ 100 54,000.- รองคณบดีฝ่าย
วิเทศฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

และ Website 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ขาดการบันทึก
ข้อคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ส่วน
ใหญ่ จะได้เป็น note 
แต่ขาดการน ามา
จัดท าบันทึก เมื่อ 
note น้ันหายไป ก็
จะไม่มีบันทึกใด ๆ 
เลย 

ปรับปรุงให้มีการบันทึก
ท่ีละเอียด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เป็นเหตุผลท่ี
ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

จัดท าฟอร์มบันทึก
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและน าไปใช้
ในการตรวจประเมินฯ 

- ฟอร์มบันทึกข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้มีการจดบันทึก
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในส่วนของ
ภาคผนวกของรายงาน
ผลการตรวจประเมิน
ของหน่วยงานย่อย 

ร้อยละ 100 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ปีการศึกษา
2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ระหว่างวันที่17-19 มิถุนายน  พ.ศ. 2556โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555(1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จ านวน 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน  7คนและนิสิต จ านวน11 คน ผู้ใช้บริการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 4 คน 

 ในรอบการประเมินปี 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 19หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ 15 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 
หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 4 หลักสูตรมี
จ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น2,235คนแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน2,136คนระดับปริญญาโทจ านวน66คน
และระดับปริญญาเอกจ านวน 33คนตลอดจนมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555รวมทั้งสิ้น443คนแบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรีจ านวน434คนระดับปริญญาโทจ านวน 6คนและระดับปริญญาเอก 3 คนนอกจากนี้คณะมีบุคลากรรวมที่
ปฏิบัติงานจริงทั้งสิ้น177.50คน (รวมลาศึกษาต่อ)โดยจ าแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์
ประจ า จ านวน 80.5  คนและนักวิจัยจ านวน2 คนและบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน97คนแบ่งเป็นประเภทวิชาชีพ
ทั่วไป 8 คน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  จ านวน 9 คน และประเภท อื่น ๆ อีก 80 คน 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรอบปีการศึกษา 2555 คณะผู้ประเมินได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเองเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆของคณะอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จัด
การศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะตลอดจนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด า เนินงานของคณะจาก
คณะผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยคณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 
38 ตัวบ่งชี้ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.37) 
โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพพบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 องค์ประกอบได้แก่
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (4.75) 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.67) และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (4.65) ส าหรับ
องค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 4 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ (4.16) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (4.29) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
(4.00) และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (3.83) ส าหรับองค์ประกอบที่คณะมีผลการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (3.00) 
ดังตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2555 2 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

 

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

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

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 3.37 3.48 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 5.00 4.31 4.42 5.00 4.25 4.38 4.39 4.39 4.31 4.36 4.30 4.30 4.25 4.29

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการ
พฒันานิสิต

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

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 4.65
องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

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

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

- - 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

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและ
จัดการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.75 3.75 3.75 - 4.14 4.14 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.83 3.75 3.75 4.14 3.83

องค์ประกอบที ่8 การเงินและ
งบประมาณ

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

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.74 4.74 - 4.32 4.32 4.00 4.00 4.74 4.37 4.00 4.00 4.32 4.16

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี

องคป์ระกอบคณุภาพ
ปัจจยัน าเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นคณะที่มีศาสตร์ทางด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
หลักในการพัฒนาประเทศไทย  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา 
พร้อมรับและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ 

3. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีศักยภาพในการสร้างรายได้ท่ีพ่ึงพาตนเอง 
4. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีความรักและผูกพันในองค์กร 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สนองตอบต่อแผนกลยุทธ์ระยะยาว

ขององค์กร 
2. ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ก าแพงแสน ตลอดจนการถอดเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นเช่น 3 หรือ 5 ปี ที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนระยะยาว 
หรือ มี milestone ที่ชัดเจน 

2. การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ของ 
คณะฯ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ การรายงานผลต่อผู้บริหาร และกรรมการ 
ประจ าคณะฯ 

4. การน าผลการพิจารณาข้างต้นไปปรับปรุงแผน และปฏิบัติในปีต่อไป 
5. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1.  การถอดแผนเชิงกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติการ พร้อมตัวชี้วัด โดยเฉพาะแผนเชิงกลยุทธ์การผลิตบัณฑิต 

ที่ตอบสนอง “บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ” มหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาTQF  
2.  ความเข้าใจเรื่องแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 
3.  ระบบและกลไกการประเมินแผนเชิงกลยุทธ์ และน าการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนการ 

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นมีการแต่งตั้ง”คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนเชิงกลยุทธ์”  
     4.   ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ  งานวิจัย  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ให้ครบ
ทุกกระบวนการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
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1. ควรผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการขอต าแหน่งทาง 
วิชาการเร็วขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเสนอขอต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ได้เร็วขึ้น เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม 

2. ผลักดันให้มหาวิทยาลัย และหรือวิทยาเขต มีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
(HRD: Human Resource Development) ที่เป็นรูปธรรม บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ความก้าวหน้าของบุคลากร 

3. ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารบุคคลเชิงสมรรถนะ (Competency Based) 
4. ระดับหน่วยงานย่อยควรมีการก าหนด (SLA : Service Level  Agreement) 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

1. มีการด าเนินงานการเรียนการสอน  ในรอบปีการศึกษา  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ท า 
การจัดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีนิสิตจ านวนทั้งหมด  2,235 คน ซึ่ง
เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน  2,136 คน คน บัณฑิตระดับปริญญาโท  จ านวน  66 คน  และระดับปริญญา
เอก จ านวน 33 คน  และในปีการศึกษานี้ ได้เปิดหลักสูตรใหญ่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ-โลจิสติกส์ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Otto-von-Guerick University Magdeburg ประเทศ
เยอรมันนี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ การแลกเปลี่ยนนิสิต
ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ญี่ปุ่น  สาธรณรัฐจีน (ไต้หวัน) สวีเดน  อีกทั้ง
ยังพัฒนาในเรื่องการสื่อสารที่ต้องการความรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น   

2. มีการด าเนินงานด้านงานวิจัย  ในรอบปีการศึกษา  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้
ด าเนินการปรับปรุงระบบการขอรับทุนสนับสนุนงานวิชา ผลงานทางวิชาการ เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนรางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างแพร่หลาย รวมถึงมี
การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เพ่ือรวบรวมจัดเก็บให้สมบูรณ์มากขึ้น  อีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพในการ
ท างานวิจัย การปลูกจิตส านักส าหรับนักวิจัย โดยจัดท าป้ายจรรยาบรรณนักวิจัยปิดประกาศในทุกภาควิชา    

3.  มีการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม   ในรอบปีการศึกษา  2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน  มีการจัดท าโครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการทั้งอาจารย์และนิสิตเผยแพร่ทั้งระบบผ่านระบบ
เว็บไซต์ IT   โครงการนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ  และโครงการระดมความคิดในการท างานวิจัยให้มี
ความสุขในเชิงบูรณาการ 

4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ในรอบปีการศึกษา  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัด
กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในลักษณะด าเนินการเองและเข้าร่วมกับวิทยาเขต อัน
ได้แก่  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้นิสิตมีค่านิยมที่ถูกต้องและมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม  
กิจกรรมท านุบ ารุงพระศาสนาและส่งเสริมจิตสาธารณะ มีการสนับสนุนให้นิสิตรู้จักท าให้พระศาสนามั่นคงเจริญ 
กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
พร้อมทั้งสามารถน าคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ต่างๆของชุมชน ท าให้นิสิตเกิด
กระบวนการการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งพบได้ในการจัดการเรียนการสอนในบางภาควิชา ดังนั้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติได้และรู้
จริง จึงควรมีการด าเนินการให้ครบทุกภาควิชา 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่าคณะฯ มี
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ จ านวน 6. กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรมได้แก่กิจกรรม
จ านวนโครงการวิจัยของสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17-19 
มิถุนายน 2555 พบว่ามีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.72 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผล
การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.37 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
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4. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19
มิถุนายน 2556โดยมีก าหนดการประเมินในแต่ละวัน ดังนี้ 
 

วันจันทร์ที่  17 มิถุนายน  2556 
เวลา  09.30 -  10.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินณ

ห้องประชุม 2  ชั้น 3 อาคาร 9 
เวลา  10.00 –10.30 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผู้บริหารคณะฯ (อาหารว่าง) 
 - คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์

ของการประเมินฯประจ าปี  2556 
 - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  น าเสนอข้อมูลดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
2. สรุปผลการประเมินตนเองตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เวลา  10.30–12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา  12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 –16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

    

วันอังคารที่  18 มิถุนายน  2556 
เวลา  09.00 –09.45 น. - สัมภาษณ์อาจารย์  ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  7  คน  (คละภาควิชา) 
เวลา  09.45–10.45 น. - สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี   7  คน  (คละภาควิชาและชั้นปี) 

- สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาโท   3  คน 
- สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาเอก   2  คน 

เวลา  10.45–11.15 น. - สัมภาษณ์นิสิตเก่า   2  คน 
- สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  2  คน (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
- สัมภาษณ์ผู้รับบริการทางวิชาการ 2  คน (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 

เวลา  11.15–12.00 น. - สัมภาษณ์  บุคลากรสายสนับสนุน7  คน 
เวลา  12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 –16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1  (ภาควิชาฯ ประมาณ 30 นาที) 
 - - เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 - - เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 - - เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
 - เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 

-  
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วันอังคารที่  18 มิถุนายน  2556 
เวลา  13.00 –16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่  2 (ภาควิชาฯ ประมาณ 30 นาที) 
 - เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
 - เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
 
วันพุธที่  19 มิถุนายน  2556 
เวลา 09.00 –12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา  12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.30 –15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา  15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อผู้บริหาร  คณาจารย์  และ

บุคลากรของคณะฯ  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 (อาหารว่าง) 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set)ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2555ถึง 31
พฤษภาคม 2556และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน

ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนนส าหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51– 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสนมีการด า เนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด38 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย4.72ได้คุณภาพระดับ ดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2555 9 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ(ป.2) 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 
9 องค์ประกอบได้ดังนี ้

 

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

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

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 3.37 3.48 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 5.00 4.31 4.42 5.00 4.25 4.38 4.39 4.39 4.31 4.36 4.30 4.30 4.25 4.29

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการ
พฒันานิสิต

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

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 4.65
องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

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

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

- - 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

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและ
จัดการ

- - 5.00 5.00 5.00 3.75 3.75 3.75 - 4.14 4.14 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.83 3.75 3.75 4.14 3.83

องค์ประกอบที ่8 การเงินและ
งบประมาณ

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

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.74 4.74 - 4.32 4.32 4.00 4.00 4.74 4.37 4.00 4.00 4.32 4.16

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี

องคป์ระกอบคณุภาพ
ปัจจยัน าเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้(ป.1) 

 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งช้ี) ยกเวน้ ตัวบ่งช้ีที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.72 4.35
คะแนนเฉลีย่ภาพรวมทุกตัวบ่งช้ี (38 ตัวบ่งช้ี) ยกเวน้ ตัวบ่งช้ีที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.72 4.37
คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. (23 ตัวบ่งช้ี) 4.74 4.32
คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งช้ี) 4.76 4.35
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งช้ี สมศ. (1-11 ตัวบ่งช้ี) 4.84 4.54
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งช้ี สมศ. (1-15 ตัวบ่งช้ี) ยกเวน้ตัวบ่งช้ีที่ 12 4.67 4.40
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 3.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00 3.00 ไม่ผ่านข้อ 4 , 7-8
16.1

(สมศ.)
ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 5.00 5.00 ไม่ประเมิน

ผลประเมินจากกองแผนงาน

16.2
(สมศ.)

ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 3.84 3.84 ไม่ประเมิน
ผลประเมินจากกองแผนงาน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่
ส่งผลสะทอ้นเปน็เอกลักษณ์ของ
สถาบนั

ข้อ 0 0 5.00 4.00 ไม่ประเมิน
ผลประเมินจากกองแผนงาน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.36 4.29
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร
ข้อ 8 8 5.00 4.00 ไม่ผ่านข้อ  8

35.5 35.5
80.5 80.5

7 8.50
80.5 80.5

4

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1)

8.70

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1)

44.1044.10

2.3

6

5

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน)

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ

8 5

8

3.84

5 5

3.84

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมนิตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน)

หมายเหตุ

30

60

10.56

3.67

ไม่ได้นับ รศ.ที่จบ ป.โท

ผลการประเมนิ (เต็ม 5)

ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ

3.680

1.45 1.76

เป้าหมาย

61

30

2555 2556
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนนุ

ข้อ 0 0 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ข้อ 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน

ข้อ 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ข้อ 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั

ข้อ 5 5 5.00 5.00

313 313
362 362

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพเิศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)

คน

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า
และประกอบอาชพีอสิระ

คน

จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ คน

จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา คน

จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร
 ลาอปุสมบท

คน

จ านวนบณัฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน

จ านวนบณัฑิตท่ีไม่ประสงค์ท างาน คน

2555 2556

17
20
17

434

313

11

20

หมายเหตุ

75

5 5

7

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

4.32 4.32

เป้าหมาย

75

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

7 7

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

49 49
24

ผลการส ารวจจาก
กองแผนงาน

424 424

1 
(สมศ.)

7 7

6 6

313

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 86.46 86.46

24

7

434
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระ

คน

2 
(สมศ.)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนน
ประเมนิ

จากนายจ้าง

4 4 3.89 3.77 ผลประเมิน
จากกองแผนงาน

7.00 7.00
8 6

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด

คน

การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึง่

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding)

ผลงาน 14 7.00 14 7.00

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

25 25

2555 2556

3.77

8

16,854.97

5.00 5.00

16,854.97

6

หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

3 
(สมศ.)

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

ร้อยละ

3.89

87.50 116.67
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

4.50 4.25
6 3

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด

คน

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI

ผลงาน 5 1.25 5 1.25

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.

ผลงาน 1 0.50 1 0.50

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.

ผลงาน 2 1.50 2 1.50

2555 2556

5.00

หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

0

3

75.00 141.670

6

5.004 
(สมศ.)

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

ร้อยละ
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR
 (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus

ผลงาน 1 1.00 1 1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

287 307.00
72 80.50

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 32 64.00 39.0 78.00
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 21 105.00 19.0 95.00

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

14
(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย์ 3.79 3.84 3.18สัดส่วน 3.99 3.81 3.32
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 3.0 9.00 4.0 12.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 8 48.00 10.0 60.00
รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00
รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1.0 5.00 2.0 10.00
รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 7 56.00 6.5 52.00
ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00
ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0.0 0.00
ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0 0.00 0.0 0.00

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ข้อ 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต

ข้อ 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี

ข้อ 4 4 5.00 5.00

องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 5.00 3.76

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์

ข้อ 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ 6 6 5.00 5.00

21,636,762.00 21,298,473
85 69.5

2555 2556

6

5

7 7

6

หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

0 5.00 5.00

6

7 7

6

5

4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนกัวิจยัประจ า

สัดส่วน 0 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริงไมร่วมลาศึกษาต่อ

 + นักวิจัย 80.5-13+2

256,056.36 306,452.85
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

62.00 34.00
82.50 82.50

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน

จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด คน

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI

ผลงาน 68 17.00 70 17.50

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.

ผลงาน 6 3.00 12 6.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.

1 0.75 2 1.50

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus

11 11.00 9 9.00

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

0

80.50 80.50

2.00 2.00

5.005.0005
(สมศ.)

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่

ร้อยละ 75.2 41.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบติังานจริงรวมลาศึกษา

ต่อ + นักวิจัย 80.5+2
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบนัหรือจังหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ

ผลงาน 49 12.25 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ

ผลงาน 18 18.00 0 0.00

42 17
82.50 82.50

การใช้ประโยชนใ์นเชิงสาธารณะ เร่ือง

การใช้ประโยชนใ์นเชิงนโยบาย เร่ือง

การใช้ประโยชนใ์นเชิงพาณิชย์ เร่ือง

การใช้ประโยชนท์างอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง

10.75 4.75
82.50 82.50

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

เร่ือง 9 2.25 4 1.00

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

เร่ือง 11 5.50 1 0.50

ต าราหรือหนงัสือที่มีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด

เร่ือง 0 0.00 3 2.25

5

5

0
5.76 5.00 2.88

ร้อยละ 50.91 20.616
(สมศ.)

งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 5.00

7
(สมศ.)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ

ร้อยละ 13.03

5

5.00

00

10

0

12
32

10

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมนิตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน)

หมายเหตุ

ผลการประเมนิ (เต็ม 5)

ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ

เป้าหมาย

2555 2556
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

ต าราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว
 หรือต าราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

เร่ือง 3 3.00 1 1.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 5.00 4.75
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม
ข้อ 5 5 5.00 4.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชนต่์อสังคม

ข้อ 5 5 5.00 5.00

15.00 19.00
28.00 28.00

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง

- ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย

เร่ือง

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด

เร่ือง

9
(สมศ.)

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ข้อ 5 5 5.00 5.00

5 4

5 5

8
(สมศ.)

5.00 5.000ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย

ร้อยละ 53.57 67.86

5 5

3

25

6
3

0

28

5 10
7

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมนิตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน)

หมายเหตุ

ผลการประเมนิ (เต็ม 5)

ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ

เป้าหมาย

2555 2556
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

18.1
(สมศ.)

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
 (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ข้อ 0 0 5.00 4.00 ไม่ประเมิน

18.2
(สมศ.)

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ)

ข้อ 0 0 5.00 4.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 5 5 5.00 5.00

10
(สมศ.)

การส่งเสริมและสนบัสนนุด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 5 5 5.00 4.00

11
(สมศ.)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.83 3.83
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ

ข้อ 7 7 5.00 3.00 ไมผ่่านข้อ 6-7

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00 3.00 ไมผ่่านข้อ 4-5
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ

ข้อ 5 5 5.00 4.00 ไมผ่่านข้อ 4

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 5.00 5.00

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

4 3

4 3

5 4

5 3

5 5

7 5

66

5 4

5 5
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ตัวต้ัง ตัวต้ัง

ตัวหาร ตัวหาร

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของ
สภาสถาบัน

คะแนน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

13
(สมศ.)

การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน

คะแนน 3.67 4.14 4.14 4.14

องค์ประกอบที่  8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 4.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ

ข้อ 7 7 5.00 4.00

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.37 4.16
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อ 9 9 4.00 4.00

15
(สมศ.)

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด

คะแนน 4.58 4.5 4.74 4.32

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)ประเมิน

ตนเอง
กรรมการ

เป้าหมาย

ตัวบ่งช้ี
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

หน่วย

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน)

4.74 4.32

8 7

7 6

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

4.14 4.14
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้  สกอ.1 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้  สมศ. 3 ตัวบ่งชี้  ไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  3.00  ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีวิสัยทัศน์ และแผนเชิงกลยุทธ์ ที่ชัดเจน และบุคลากรให้การสนับสนุน 
ตลอดจนมีการให้ความรู้เรื่อง การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์อย่างจริงจัง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน ตลอดจนการถอดเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นเช่น 3 หรือ 5 ปี ที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนระยะยาว 
หรือ มี milestone ที่ชัดเจน 

2. การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ การรายงานผลต่อผู้บริหาร และกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

4. การน าผลการพิจารณาข้างต้นไปปรับปรุงแผน และปฏิบัติในปีต่อไป 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การถอดแผนเชิงกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติการ พร้อมตัวชี้วัด โดยเฉพาะแผนเชิงกลยุทธ์การผลิตบัณฑิต

ที่ตอบสนอง “บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ” มหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาTQF 
2. ความเข้าใจเรื่องแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประเมินแผนเชิงกลยุทธ์และน าการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นมีการแต่งตั้ง”คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนเชิงกลยุทธ์” การก าหนด
PSA (ค ารับรองการปฏิบัติงาน) ของภาควิชา และหน่วยงานในสังกัดของคณะ ที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ต้องการ เป็น
ต้น 

4. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และหรือแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร และ
กรรมการประจ าคณะ เป็นรายคาบ เช่น ทุกๆ 4 เดือน และการน าผลการพิจารณามาปรับปรุง 

5. ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นผู้บริหาร และหรือการบริหารที่สอดคล้องกับแผน
เชิงกลยุทธ์ระยะยาวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่ งชี้  สกอ.  8 ตัวบ่งชี้  และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.29 ได้คุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
 มีหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเร่งรัดการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ควรมีมาตรการเพ่ิมจ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้มีสัดส่วนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับจ านวนนิสิตทุก 

ระดับปริญญา 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการขอต าแหน่งทาง 
วิชาการเร็วขึ้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเสนอขอต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ได้เร็วขึ้น เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม 
 2. คณะควรเร่งผลักดันการเพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาเอกต่างๆ ให้ครบทุกภาควิชา 
  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก    
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีรูปแบบการเขียนโครงการที่ตอบสนองงานประกันคุณภาพด้านการพัฒนานิสิตที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
2. มีการจัดกิจกรรมที่ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ท าร่วมกันอย่างชัดเจน ท าให้นิสิตได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาตนเอง 

 แนวทางเสริม 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตควรน า Flow Chart ข้อมูลการศึกษาเก่ียวกับนิสิตน ามาเป็นแนวทางให้ 

ค าปรึกษาแก่นิสิต 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยก าหนดเป้าหมายของวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้สามารถ
ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ มก. ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
3ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย4.65 ได้คุณภาพระดับดี
มากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย3.76ได้คุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ดี 

 จุดที่ควรพัฒนา 

           - 

  ข้อเสนอแนะ 

          - 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคมตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน และการวิจัย  
และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการทางสังคมให้ครบกระบวนการ PDCA 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ.  1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมี
คะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย  4.76  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน  
 

 ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และจัด
ให้มีระบบการติดตามงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณาจารย์ในรายวิชาต่างๆ อย่างทั่วถึง  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย
5.00ได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และความตั้งใจสูงในการสร้าง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ให้เป็นผู้ชี้น าด้านวิชาการของชุมชน และระดับประเทศ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารและการจัดการที่มีการวิเคราะห์ ประเมิน และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินการเชิงการพัฒนา 

เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. การบริหารจัดการองค์กรที่ให้ประชาคมมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
3. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา ที่สามารถให้ข้อมูล (Data) และหรือ สารสนเทศ 

(Information) ที่ช่วยในการตัดสินใจ เชิงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มีการสังเคราะห์ข้อมูลดิบ ให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และการน าไปปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนางานในส่วนของตนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณตามตัวบ่งชี้ สกอ.1 ตัว
บ่งชี้พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีศักยภาพการหารายได้งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
2. การวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามสถานะทางการเงินของคณะ ที่มีการด าเนินการเป็นประจ าและ

ต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบและกลไกการวิเคราะห์ ประเมิน และติดตาม สถานะทางการเงิน และการใช้เงินของคณะ ที่

สามารถรายงาน และช่วยการตัดสินใจของคณบดี และคณะกรรมการคณะ ตลอดจนการวางแผนการด าเนินการตาม
กลยุทธ์ 

2. ระบบและกลไกงบประมาณ (รายได้ของคณะ) เชิงผลการปฏิบัติงาน (Performance Based 
Budgeting System) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีผลการประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16  ได้คุณภาพ
ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรขาดความเข้าใจในตัวบ่งชี้ ท าให้การเขียนผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
2. การจัดเก็บเอกสารและค้นคืนเอกสารการประกันคุณภาพ 
3. บุคลากร และนิสิตยังไม่เข้าใจในกระบวนการด้านการประกันคุณภาพ 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดการฝึกอบรมให้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ แก่บุคลากรทุกระดับ 
2. จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารและค้นคืนเอกสารการประกันคุณภาพ 
3. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรและนิสิต 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

 

ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ

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

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - - - - - 5.00 4.55 4.64 5.00 4.52 4.62 5.00 5.00 4.55 4.64 5.00 5.00 4.52 4.62

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจดัการ
การอุดมศึกษา

3.78 3.86 4.94 4.94 4.94 4.47 4.44 4.47 - 4.60 4.60 - 4.38 4.38 4.72 4.71 4.60 4.69 4.35 4.32 4.38 4.36

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

- - 4.86 4.86 4.86 4.00 4.00 4.00 - 4.14 4.14 - 4.14 4.14 4.86 4.86 4.14 4.77 4.00 4.00 4.14 4.02

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

3.78 3.86 5.00 5.00 5.00 4.80 4.78 4.80 - 4.68 4.61 - 4.42 4.42 4.65 4.62 4.68 4.66 4.53 4.50 4.42 4.50

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสงัคมฐานความรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู้

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.29 4.18

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี

รวม

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

มาตรฐาน
ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ

ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ

ผลผลติ
ประเมนิตนเอง กรรมการ
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีกระบวนการในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 
อยู่ในเกณฑ์ ด ี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้าน       ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับ ดีส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.50ได้คุณภาพระดับ ดี  
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีกระบวนการในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลทุก
ประการ จึงส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.18 ได้คุณภาพระดับ ดี  ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดการความรู้ในเรื่องงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มีระบบที่ดี  แต่มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจ านวนน้อย สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีกระบวนการในการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยดีแต่ยังขาดระบบการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน แล้วพบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม  เรียนรู้  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4   สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

 
 
  
 
 
 
 

ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ

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

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - 5.00 5.00 5.00 4.86 4.83 4.86 5.00 4.70 4.74 5.00 4.68 4.73 5.00 5.00 4.70 4.87 4.88 4.86 4.68 4.79
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.22 4.22 4.22 - 4.72 4.72 - 4.37 4.37 4.90 4.90 4.72 4.85 4.30 4.30 4.37 4.32
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.50 4.50 - 4.50
4. ด้านบคุลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

2.56 2.72 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.58 4.58 - 4.01 4.01 3.78 3.78 4.58 4.18 3.36 3.36 4.01 3.69

เฉลีย่ภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี

กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ

รวม

มมุมองด้านการบริหารจัดการ

ปัจจัยน าเข้า
ประเมนิตนเอง กรรมการ

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปีการศึกษา 2555

กระบวนการ ผลผลติ
ประเมนิตนเอง
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับ  
ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการใน
การพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในเชิงบูรณาการส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นไปตามความต้องการของสังคมและผู้ใช้
บัณฑิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภาพระดับ  ดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรการวิจัยและ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี หากมีการพัฒนากระบวนการในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้ครอบคลุมพันธกิจการ
ท างานจะส่งผลต่อกระบวนการจัดการที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับ ดีสะท้อนให้เห็นว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพแต่ควรมีการปรับปรุงเรื่องการวางแผนกลยุทธ์การเงินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

- ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.69ได้คุณภาพ
ระดับดีสะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมีบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้หากคณะผลักดันในเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้สูงขึ้น ผลการ
ด าเนินการในด้านดังกล่าวจะดียิ่งข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน แล้วพบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับ  ดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่  5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 

 

 

ประเมนิ
ตนเอง

กรรมการ

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจดัการศึกษา

3.37 3.48 4.90 4.90 4.90 4.00 4.00 4.00 - 4.07 4.07 - 3.88 3.88 4.55 4.55 4.07 4.46 3.88 3.88 3.88 3.88

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

   2) ด้านวิชาการ 2.56 2.72 5.00 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 - 3.32 3.32 - 3.18 3.18 4.02 4.02 3.32 3.91 3.89 3.89 3.18 3.77

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.83 4.83 4.83 3.67 3.67 3.67 - 4.44 4.44 - 4.23 4.23 4.83 4.83 4.44 4.74 3.67 3.67 4.23 3.81

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 5.00 4.84 4.85 5.00 4.54 4.58 5.00 5.00 4.84 4.92 4.91 4.90 4.54 4.73

   1) ด้านการผลิตบณัฑิต - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.55 4.64 5.00 4.52 4.62 5.00 5.00 4.55 4.80 5.00 5.00 4.52 4.79

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.29 4.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.29 4.65

   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคม

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

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

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

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 3.86 4.95 4.94 4.95 4.42 4.39 4.42 5.00 4.67 4.69 5.00 4.40 4.44 4.76 4.74 4.67 4.72 4.35 4.32 4.40 4.37

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี

ประเมนิตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
ประเมนิตนเอง กรรมการ

ปัจจยัน าเข้า

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ผลผลติ รวม
ประเมนิตนเอง กรรมการ
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หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ  

3.88  มีคะแนนเฉลี่ย ดี  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ  4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีศักยภาพในการจัดการศึกษาดี ทั้งในด้านกายภาพ การเงินและ
การบริหารจัดการ แต่ควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพทางด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 4.73มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.79 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย4.65 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วนและครบคลุม แต่ควรผลักดันในเรื่องการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะชนมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นจากการสัมภาษณ์นิสิต  
 ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 8 คน นิสิตปริญญาโท จ านวน 2 คน นิสิตปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

- คณะฯ มีการจัดท าโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนนิสิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมี 
ความอดทน, มีความพยายาม ในการออกไปปฏิบัติงานจริง 

- นิสิตมีความภาคภูมิใจ ในคณะฯ ในเรื่องความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์การเรียนครบ และ ความสัมพันธ์รุ่น 
พ่ี รุ่นน้อง ดี  

- ด้านความรู้งานวิจัย   

 ในระดับปริญญาโท คณะมีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ได้จริง 

 ในระดับปริญญาตรี นิสิตได้มีการร่วมงานเกษตร ก าแพงแสน ซึ่งแต่ละภาควิชาฯ ได้นิสิตอยู่ประจ า
เตน็ท์วิชาการ และอาจารย์น างานวิจัย หรือตัวอย่างงานจริง มาสอนนิสิตในชั้นเรียน 

 - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทางคณะฯ จัดสรรให้ 

 ในระดับปริญญาตรี นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์นัดหมาย พบที่ห้องพัก
อาจารย์  

 มีการใช้ระบบ social networkในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
ประเด็นปัญหานิสิตต้องการเสนอแนะให้คณะได้รับทราบ 

 - เรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน มีความล่าช้าในการแจ้งตารางเรียน เวลาตารางเรียนไม่ชัดเจน ท าให้นิสิตไม่ 
วางแผนการเรียนล่วงหน้าได้   
 - ในระดับบัณฑิตศึกษา การจบการศึกษาไม่สามารถจบได้ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  
 - ระบบ Internet  ไม่เพียงพอส าหรับการใช้งานของนิสิต  
 - ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ขยายตามจ านวนนิสิตที่รับ เช่นห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ สถานที่
ในการจัดกิจกรรม แต่ทางคณะฯ มีจ านวนนิสิตเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ ห้องเรียนไม่เพียงพอ  
 - ทุนการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศมีไม่เพียงพอ  
 
ประเด็นจากการสัมภาษณ์อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวน 7 คน  

- คณะฯ มีการสนับสนุนทุนและการท าวิจัย มีทั้งทุนการท าวิจัยและ ทุนเสนอผลงาน  
ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 

- ปัญหาการจัดสวัสดิการด้านที่พัก กระบวนการจัดสรรที่ล่าช้า และไม่เป็นธรรม ท าให้คณาจารย์ ไม่ได้ที่พักท่ี 
เป็นสวัสดิการ 
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 - ระยะเวลา และกระบวนการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ใช้ระยะเวลานานมาก โดยเฉพาะที่ขอต าแหน่ง  
จากทางวิทยาเขตก าแพงแสน 
 - อยากให้คณะมีระบบการให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนดีเพ่ือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
 - คณะควรมีระบบการแก้ปัญหาไฟดับหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ขัดข้อง เพ่ือป้องกันอุปสรรคของการท างาน  
 - อยากให้มีระบบการจัดการและแสดงผังกระบวนการท างานของส านักงานเลขานุการที่ชัดเจนและเป็น
ขั้นตอน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการติดตามงาน 
 
การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

- บัณฑิตมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง และการฝึกงานมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังต้องมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างความ 
มั่นใจให้กับบัณฑิตนิสิตมีความขยัน ท างานเสร็จเร็ว  

- บัณฑิตปริญญาตรีที่จบมาท างาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพดี  
ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 

- ให้เพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวันและการท างาน 
 -   ควรใช ้Problem base ที่เป็นปัญหาจากสภาวะปัญหาภาคอุตสาหกรรมจริง เพื่อความทันสมัยและ 

เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
 -   ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าในภาควิชาต่าง ๆ มีน้อย 

- ให้เพ่ิมการปฏิบัติงานจริงให้กับนิสิต 
 
การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 7 ท่าน 

- คณะได้มโีครงการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยี และ ด้านภาษาในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ในระดับภาควิชา 
- บุคลากรมีความรักในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าถึงผู้บริหารได้ และมีการ 

จัดสวัสดิการ 
ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 

- ต้องการทุนการศึกษาส าหรับสายสนับสนุนเพิ่มข้ึน  
- ต้องการสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องท่ีพัก การต่อสัญญาด้วยระยะเวลาที่ต่ ากว่า 3 ปี มีปัญหาและ 

อุปสรรคในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.  
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 

คณะผูบริหารและบุคลากร คณะว ิศวกรรมศาสตร ก  าแพงแสน รวมตอนรับคณะกรรมการประเม ินค ุณภาพ
ภายใน ประจ  าปการศ ึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะผูบริหารและบุคลากร คณะว ิศวกรรมศาสตร ก  าแพงแสน รวมตอนรับคณะกรรมการประเม ินค ุณภาพ

ภายใน ประจ  าปการศ ึกษา 2555 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ส ัมภาษณน ิส ิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ส ัมภาษณอาจารยท ี่ไมใชผ ูบร ิหาร และ บ ุคลากรสาย
สน ับสน ุน 
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คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล              

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายในตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555        

   

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555           ภาคผนวก - 1 
 

 

   ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ล าดับ 

ที่ 
ล าดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 26  
2   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย 15  

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 
3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 15  
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7  
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 5  
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข   
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน   

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 66  

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3  
13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 33  
14 12 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด   
15 13 26 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
22 20 33 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 
  

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   

ภาคผนวก 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555        

   

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555           ภาคผนวก - 2 
 

ล าดับ 
ที่ 

ล าดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 15  
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7  
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5  
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3  
36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
15  

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7  
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5  
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3  
43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด 1  
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1  
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
50 48 18 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 6  

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 6  
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
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56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
57 55 61 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
  

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   
60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
64 62 54 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแต่ละปี) 

15  

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7  
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5  
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3  
71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
15  

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7  
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5  
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3  
78 76 68 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
15  

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7  
81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5  
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83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 3  
85 83 75 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2,235  
86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา   
87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 2,136  
88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 66  
90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 99  
91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)   
92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 33  
94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 80.5  
95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 67.5  
96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 13  
97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปรญิญา

หรือเทียบเท่า 
80.5  

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า 

-  

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

45  

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

35.5  

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

42.24  

102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 58  
103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 39  
105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 19  

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14  
107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4  
109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 10  
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110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 9  
111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2  

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7  
114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ -  
115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า -  

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  
117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -  
118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 13.66  
119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 1,369.12  
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1,296.07  
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 41.96  
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 31.09  
126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา   
127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
  

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

  

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเตม็ 5) 
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132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

  

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง   
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1)   
140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 424  
141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ

อาชีพอิสระ) 
313  

142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 17  
144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว   
145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 20  
146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 1  
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
16,854.97  

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2) 3.84  
150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   
151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   
152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
3.77  

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

3.89  

155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม   
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กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

3.89  

158 156 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

  

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF   

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด   
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

  

165 163 672 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

  

167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ 

  

168 166 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3  
169 167 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโท) 
14  

170 168 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด   

171 169 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 20  

172 170 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

  

173 171 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

174 172 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 3  
175 173 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 6  
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176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

9  

177 175 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ ากบัค่าน าหนักอื่นๆ) 

  

178 176 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  

179 177 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  

180 178 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

  

181 179 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอก) 

9  

182 180 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด   

183 181 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 20  
184 182 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
  

185 183 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

186 184 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 3  
187 185 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 3  

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

4.12  

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 
 

3.98  

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

4.20  
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191   จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม   

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 1  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 600  

   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 500  
   - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 200  
   - จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1  
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 80  

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
82.5  

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั 82.5  
194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 1  
195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,177,000  
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน -  
200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 19,459,762  
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 67.5  
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
207 204 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 2  
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
211 208 612 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 13  
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212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
215 212 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ -  
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
219 216 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

68  

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
12  

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
2  

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

9  

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0  

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
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237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า) 
0  

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
-  

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0  

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0  
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0  
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
2  

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0  
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0  
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 42  
256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 42  
257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 23  
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 9  
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ 11  
260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 
3  

261 258 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

-  
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 28  

263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 5  

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 7  
265 262 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน

และการวจิัย 
3  

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
4.28  

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   
268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)   

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 97  
270   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
  

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ   
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ   

271   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

  

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ังในประเทศ   
   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพต่างประเทศ   

272   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับชาติ   
   - ด้านการวิจัย   
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   
   - ด้านอื่นๆ   

273   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 

  

   - ด้านการวิจัย   
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   
   - ด้านอื่นๆ 
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 132,301,513.36  
285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 34,052,367.29  
286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ   

   - ปีงบประมาณ 77,066,439.08  
   - ปีการศึกษา 84,770,304.31  

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 11,749,257.17  
288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 25,614,859.30  
289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 3,601,963.44  
290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 1,700,415.14  
291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 20,964,901.02  
292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 1,367,380  

องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของสถาบันที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเตม็ ๕) 
  

275 267 579 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   
276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีคณุลกัษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
  

277 269 581 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ ์   

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมคีุณลกัษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

  

279 271 583 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์   
280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
  

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์   
282 274 689 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด   
283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕)   
284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 
  

องค์ประกอบท่ี 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร. 
293 277 222 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด   
294 278 223 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี   
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ยืนยัน 

295 279 224 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร   
296 280 225 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง   
297 281 226 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น   
298 282 227 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ   
299 283 229 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า   
300 284 230 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน   
301 285 231 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู   
302 286 232 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์   
303 287 233 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว   
304 288 234 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม   
305 289 235 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ   
306 290 236 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย   
307 291 237 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ   
308 292 238 (กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ

ที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

309 293 239 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

310 294 240 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเขมรที่
ก าหนด(ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

311 295 241 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

312 296 242 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

313 297 243 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาทมิฬที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

314 298 245 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาพม่าที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

315 299 246 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

316 300 247 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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317 301 248 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

318 302 249 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาลาวที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

319 303 250 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

320 304 251 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

321 305 252 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอินโดนีเซีย
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

322 306 253 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

  

องค์ประกอบท่ี 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 
323 307 608 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   
324 308 609 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
  

325 309 610 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 
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 ข้อมูลการจัดอันดับ 

 ข้อมูลอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to teaching 

or research 
(รายชื่ออาจารย/์นักวิจัยทีม่าสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ช่ือสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1       
2       
3       

 ข้อมูลอาจารย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to 

teaching or research 
(รายชื่ออาจารย์/นักวิจัยท่ีไปสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล)์ 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1       
2       
3       

 ข้อมูลบุคลากรประจ าหรือพิเศษท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย (International Faculty Staff) (ไม่รวม
บุคลากรแลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
No. Name 

(รายชื่อบุคลากร) 
Nationality 

สัญชาติ 
Full-time / Part-time Disciplines 

(สาขาวิชา) 
1     
2     
3     

 ข้อมูลบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support) ) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
No. Name  

(รายชื่อบุคลากรที่มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
และแนะน าด้านวิชาชีพแก่นิสิตทกุระดับ) 

Position 
(ต าแหน่ง) 

Name  
(รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ท างานใน

หน่วยงานด้านการให้ค าปรึกษาและแนะน า  

Position 
(ต าแหน่ง) 

1     
2     
3     
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 ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students – Inbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญา) 

Year 
(ชัน้ปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Ms. Hani  
Kharismantari 

Bachelor   Agriculture haniaja@aol. 
com 

 

Sebelas Maret 
University 

Indonesia August - 
Septemper 
2012 

  
 

 
 

    
  

 
 

 
    

 ข้อมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students - Outbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Name 
(ช่ือนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ช้ันปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ช่ือสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

         

  
 

 
 

    
  

 
 

 
    

 ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ)  

No. Name 
(รายชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชาติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะวิชา) 

ระดับปริญญาตร ี
1 Mr.Kouangkhamdeng 

VONGXAY 
Laos Full-time Bachelor of Arts (Economics) Economics 

      

ระดับปริญญาโท 
1 Ms.Tran Hoai Thao Trang Vietnamese Full-time Agricultural and Resource 

Economic 
Economics 

      
ระดับปริญญาเอก 
1      
      



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555        

   

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555           ภาคผนวก - 18 
 

 ข้อมูลทุนการศึกษาที่มีให้นิสิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีการศึกษา 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือทุน ประเภท จ านวนเงิน
ต่อทุน 

ร้อยละของจ านวน
เงินท่ีได้รับเทียบกับ
ค่าลงทะเบียนต่อป ี

จ านวน
ผู้รับทุน 

จ านวนเงิน
ที่ให้ทุน
ทั้งหมด 

เป็นทุนของ
มหาวิทยาลยั 

ใช่ ไม่ใช่ 
1         
2         
3         

 ข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือนิสิต อีเมล ์ สาขาวิชา จ านวนเงินทุนท่ี
ได้รับรวมทั้งหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อป ี

ร้อยละของจ านวน
เงินทุนท่ีได้รับต่อ

ค่าลงทะเบียนเรียน 
1       
2       
3       

 บุคลากรประจ าและพิเศษที่ได้รับรางวัลนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Prolific Academic 
Experts) เช่น Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ) ช่วงเวลาของข้อมูล : สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
No. Expert 

Name 
Award 
Name 

Award 
received in 

Started at 
university in 

(year) 

Finished 
working at 

university in 
(year) 

Description 
of the 
award 

Link to the 
website where 
the award and 

award winner are 
1        
2        
3        

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555        

   

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555           ภาคผนวก - 19 
 

 รายช่ือหน่วยงานภายนอกที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 
2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไม่รวมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ) (ระบุข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ) 
No. Corporation Name Type of Organization 

(Company, Association, …) 
Country Year Brief Description of 

one project 
1      
2      
3      

 ข้อมูลสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี 
(2551 - 2555) ระบขุ้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
No. List of institutions 

with a 
cooperation 
agreement 

(รายชื่อสถาบันที่มี
ข้อตกลงความ

ร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

1 University of 
Tsukuba 

Japan Student exchange, Training programs, E-learning Courseware 
development, Research, Double-degree curriculum 

51-55 

2 Tokyo University of 
Agriculture 

Japan Student exchange 51-55 

3 Nagoya University Japan Student exchange 51-55 
4 National Chung 

Hsing University 
Taiwan 
(R.O.C.) 

Student exchange, Double-degree curriculum 51-55 

5 National Pingtung 
University of 
Science and 
Technology 

Taiwan 
(R.O.C.) 

Student exchange, Cooperative education, Double-degree 
curriculum 

51-55 

6 National Central 
University 

Taiwan 
(R.O.C.) 

Student exchange, Cooperative education 51-55 

7 Otto von Guericke 
Universität 
Magdeburg 

Germany Industrial Engineering-Logistics curriculum development, 
Research on logistics, Staff exchange 

51-55 

8 Martin Luther Germany Research projects on ground water engineering, flood and 51-55 
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University Halle-
Wittenberg 

environmental management 

9 Stockholm 
Institute of 
Environment 

Sweden Research on environment 51-55 

*ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/
อุปกรณ์/ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 

 ข้อมูลโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

Agreement of Cooperation University of Leicester  England June 10, 2012  
     
     
     

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 
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 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน หรืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural 
Investment) ในระยะทางรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (ระบขุ้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ)  

1. โครงการที่มีเงินสนับสนุน 
No. Community Project Contribution 

Amount (Bath) 
Location of 
the Project 

Brief Description 

1     
2     
3     

2. โครงการที่ไม่มีเงินสนับสนุน 
No. Volunteering 

Projects 
 

Number of 
Student/Staff 

Involved 

Number of 
Hours Spent 

Location of 
the Project 

Brief 
Description 

Amount of 
National 
Minimum 

Hourly Wage 
1       
2       
3       

 สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา (Religious Facilities on campus) ปีการศึกษา 2555 (ระบุ
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from the campus 
1     
2     
3     

 

 




