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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานน้ีเปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ปการศึกษา
2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ระหวางวันที่ 17-19 มิถุนายน  พ.ศ. 2556โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณอาจารย จํานวน 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน  7คนและนิสิต จํานวน11 คน ผูใชบริการ ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต จํานวน 4 คน 

 ในรอบการประเมินป  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น  19หลักสูตร แบงเปน
หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ 15 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี  7 หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโท  5 
หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 4 หลักสูตรมี
จํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น2,235คนแบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน2,136คนระดับปริญญาโทจํานวน66คน
และระดับปริญญาเอกจํานวน 33คนตลอดจนมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555รวมทั้งสิ้น443คนแบงเปนระดับ
ปริญญาตรีจํานวน434คนระดับปริญญาโทจํานวน  6คนและระดับปริญญาเอก  3 คนนอกจากน้ีคณะมีบุคลากรรวมที่
ปฏิบัติงานจริงทั้งสิ้น177.50คน (รวมลาศึกษาตอ)โดยจําแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติแบงเปนบุคลากรที่เปนอาจารย
ประจํา จํานวน 80.5  คนและนักวิจัยจํานวน2 คนและบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน97คนแบงเปนประเภทวิชาชีพ
ทั่วไป 8 คน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  จํานวน 9 คน และประเภท อื่น ๆ อีก 80 คน 
 สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรอบปการศึกษา  2555 คณะผูประเมินไดศึกษา
รายงานการประเมินตนเองเอกสารและหลักฐานอางอิงตางๆของคณะอยางละเอียดพรอมทั้งไดตรวจเยี่ยมพื้นที่จัด
การศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะตลอดจนไดรับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงานของคณะจาก
คณะผูบริหารอาจารยนักศึกษาปจจุบันและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนโดยคณะกรรมการประเมินไดวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 14 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 (ดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 
38 ตัวบงชี้ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยูใน ระดับดี (4.37) 
โดยจําแนกตามองคประกอบคุณภาพพบวา  คณะมีผลการดําเนินงานอยูใน ระดับดีมาก จํานวน 4 องคประกอบไดแก
องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (5.00) องคประกอบที่  5 การบริการวิชาการแกสังคม  (4.75) 
องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (4.67) และองคประกอบที่  4 การวิจัย (4.65) สําหรับ
องคประกอบที่คณะมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี จํานวน 4 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  (4.16) องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  (4.29) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
(4.00) และองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  (3.83) สําหรับองคประกอบที่คณะมีผลการดาเนินงานอยูใน
ระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบไดแก  องคประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  (3.00) 
ดังตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 

 

 

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

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม

- - 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

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องค์ประกอบคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉลี�ย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา  และ
ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา  เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เปนคณะที่มีศาสตร ทางดานวิชาการที่ตอบสนองตอความตองกา ร
หลักในการพัฒนาประเทศไทย  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีบุคลากรรุนใหมที่พรอมในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา 
พรอมรับและสรางสรรคแนวคิดใหมๆ 

3. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีศักยภาพในการสรางรายไดที่พึ่งพาตนเอง 
4. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีความรักและผูกพันในองคกร 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรรุนใหมอยางตอเน่ือง เพื่อใหสนองตอบตอแผนกลยุทธระยะยาว

ขององคกร 
2. ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การจัดทําแผนเชิงกลยุทธระยะยาว ที่ตอบสนองวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร  

กําแพงแสน ตลอดจนการถอดเปนแผนปฏิบัติการระยะสั้นเชน 3 หรือ 5 ป ที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนระยะยาว 
หรือ มี milestone ที่ชัดเจน 

2. การจัดทําแผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของภาควิชาตางๆ ที่สอดคลองกับแผนเชิงกลยุทธของ 
คณะฯ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ การรายงานผลตอผูบริหาร และกรรมการ 
ประจําคณะฯ 

4. การนําผลการพิจารณาขางตนไปปรับปรุงแผน และปฏิบัติในปตอไป 
5. การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ขอเสนอแนะ 
1.  การถอดแผนเชิงกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการ พรอมตัวชี้วัด โดยเฉพาะแผนเชิงกลยุทธการผลิตบัณฑิต 

ที่ตอบสนอง “บัณฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ” มหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาTQF  
2.  ความเขาใจเรื่องแผนเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 
3.  ระบบและกลไกการประเมินแผนเชิงกลยุทธ และนําการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการ 

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชนมีการแตงตั้ง”คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนเชิงกลยุทธ”  
     4.   ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ  งานวิจัย  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการสอน ใหครบ
ทุกกระบวนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณอุดมศึกษา และตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการขอตําแหนงทาง 

วิชาการเร็วข้ึน เพื่อสรางแรงจูงใจในการเสนอขอตําแหนง ซ่ึงจะทําใหหนวยงานไดใชประโยชนจากการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยไดเร็วข้ึน เปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม 

2. ผลักดันใหมหาวิทยาลัย และหรือวิทยาเขต มีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
(HRD: Human Resource Development) ที่เปนรูปธรรม บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ความกาวหนาของบุคลากร 
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3. ผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารบุคคลเชิงสมรรถนะ (Competency Based) 
4. ระดับหนวยงานยอยควรมีการกําหนด (SLA : Service Level  Agreement) 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ดาน 

1. มีการดําเนินงานการเรียนการสอน  ในรอบปการศึกษา  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดทํา 
การจัดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีนิสิตจํานวนทั้งหมด  2,235 คน ซ่ึง
เปนบัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน  2,136 คน คน บัณฑิตระดับปริญญาโท  จํานวน  66 คน  และระดับปริญญา
เอก จํานวน 33 คน  และในปการศึกษาน้ี ไดเปดหลักสูตรใหญหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ-โลจิสติกส ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Otto-von-Guerick University Magdeburg ประเทศ
เยอรมันนี  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถ การแลกเปลี่ยนนิสิต
ระหวางมหาวิทยาลัยตาง ๆ  เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ญี่ปุน  สาธรณรัฐจีน (ไตหวัน) สวีเดน  อีกทั้ง
ยังพัฒนาในเรื่องการสื่อสารที่ตองการความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนไดดียิ่งข้ึน   

2. มีการดําเนินงานดานงานวิจัย   ในรอบปการศึกษา  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ได
ดําเนินการปรับปรุงระบบการขอรับทุนสนับสนุนงานวิชา ผลงานทางวิชาการ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนรางวัลการ
ตีพิมพผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อกระตุนใหอาจารย นักวิจัย ไดสรางสรรคผลงานอยางแพรหลาย รวมถึงมี
การติดตามและวิเคราะหขอมูลงานวิจัย เพื่อรวบรวมจัดเก็บใหสมบูรณมากข้ึน  อีกทั้งยังสงเสริมศักยภาพในการ
ทํางานวิจัย การปลูกจิตสํานักสําหรับนักวิจัย โดยจัดทําปายจรรยาบรรณนักวิจัยปดประกาศในทุกภาควิชา    

3.  มีการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม    ในรอบปการศึกษา  2555  คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน  มีการจัดทําโครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการทั้งอาจารยและนิสิตเผยแพรทั้งระบบผานระบบ
เว็บไซต IT   โครงการนวัตกรรมเพื่อแกปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ  และโครงการระดมความคิดในการทํางานวิจัยใหมี
ความสุขในเชิงบูรณาการ 

4.  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ในรอบปการศึกษา  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดจัด
กิจกรรมที่เปนการเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในลักษณะดําเนินการเองและเขารวมกับวิทยาเขต อัน
ไดแก  กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยสงเสริมใหนิสิตมีคานิยมที่ถูกตองและมีจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคม  
กิจกรรมทํานุบํารุงพระศาสนาและสงเสริมจิตสาธารณะ มีการสนับสนุนใหนิสิตรูจักทําใหพระศาสนามั่นคงเจริญ 
กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม เปนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
พรอมทั้งสามารถนําคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ด ี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได ลงปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตางๆของชุมชน  ทําใหนิสิตเกิด
กระบวนการการเรียนรูที่ดี ซ่ึงพบไดในการจัดการเรียนการสอนในบางภาควิชา ดังน้ันเพื่อผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติไดและรู
จริง จึงควรมีการดําเนินการใหครบทุกภาควิชา 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2554   พบวาคณะฯ มี
การพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการ ทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ จํานวน 6. กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว  5 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน  1 กิจกรรมไดแกกิจกรรม
จํานวนโครงการวิจัยของสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแลว 10 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปที่ผานมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันที่ 17-19 
มิถุนายน 2555 พบวามีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไว 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ประเมินตนเองไดระดับคะแนน  4.72 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผล
การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ใหคะแนน 4.37 อยูในเกณฑ ดี 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนรวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมีกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 17 - 19
มิถุนายน 2556โดยมีกําหนดการประเมินในแตละวัน ดังน้ี 
 

วันจันทรที่  17มิถุนายน  2556 
เวลา  09.30 -  10.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินณ

หองประชุม 2  ชั้น 3 อาคาร 9 
เวลา  10.00 –10.30 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผูบริหารคณะฯ (อาหารวาง) 
 - คณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการ พรอมทั้งอธิบายวัตถุประสงค

ของการประเมินฯประจําป  2556 
 - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  นําเสนอขอมูลดังน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
2. สรุปผลการประเมินตนเองตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพิ่มเติม 
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เวลา  10.30–12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา  12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 –16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

    

วนัอังคารที่  18มิถุนายน  2556 
เวลา  09.00 –09.45 น. - สัมภาษณอาจารย  ที่ไมใชผูบริหาร  7  คน  (คละภาควิชา) 
เวลา  09.45–10.45 น. - สัมภาษณนิสิตระดับปริญญาตรี   7  คน  (คละภาควิชาและชั้นป) 

- สัมภาษณนิสิตระดับปริญญาโท   3  คน 
- สัมภาษณนิสิตระดับปริญญาเอก   2  คน 

เวลา  10.45–11.15 น. - สัมภาษณนิสิตเกา   2  คน 
- สัมภาษณผูใชบัณฑิต  2  คน (สัมภาษณทางโทรศัพท) 
- สัมภาษณผูรับบริการทางวิชาการ 2  คน (สัมภาษณทางโทรศัพท) 

เวลา  11.15–12.00 น. - สัมภาษณ  บุคลากรสายสนับสนุน7  คน 
เวลา  12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 –16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1  (ภาควิชาฯ ประมาณ 30 นาท)ี 
  - เขาเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
  - เขาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
  - เขาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
 - เขาเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส 
 
วนัอังคารที่  18มิถุนายน  2556 
เวลา  13.00 –16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่  2 (ภาควิชาฯ ประมาณ 30 นาท)ี 
 - เขาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- เขาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
 - เขาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
 
วันพุธที่  19มิถุนายน  2556 
เวลา 09.00 –12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
เวลา  12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.30 –15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
เวลา  15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ แจงผลการประเมินตอผูบริหาร  คณาจารย  และ

บุคลากรของคณะฯ  ณ  หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 (อาหารวาง) 
 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน ( Common data set)ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2555ตั้งแตวันที่ 1มิถุนายน 2555ถึง 31
พฤษภาคม 2556และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5คะแนน ซ่ึงเปนการประเมิน

ตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนนสําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  
คะแนนเฉลี่ย 3.51– 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 
14 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12  (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด38 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย4.72ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ไดคุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ(ป.2) 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ ประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
9 องคประกอบไดดังน้ี 

 

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

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม

- - 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

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องคประกอบที่ 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

องค์ประกอบคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉลี�ย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้(ป.1) 

 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบงชี้ สกอ . และ สมศ . (37 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.72 4.35

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี้ (38 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.72 4.37

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ . (23 ตัวบงชี้) 4.74 4.32

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ .+ มก. (24 ตัวบงชี้) 4.76 4.35

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบงชี้ สมศ . (1-11 ตัวบงชี้ ) 4.84 4.54

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบงชี้ สมศ . (1-15 ตัวบงชี้ ) ยกเวนตัวบงชี้ที่ 12 4.67 4.40

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 3.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 5.00 3.00 ไมผานขอ 4 , 7-8

16.1

(สมศ.)

ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 0 0 5.00 5.00 ไมประเมิน
ผลประเมินจากกองแผนงาน

16.2

(สมศ.)

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน 0 0 3.84 3.84 ไมประเมิน
ผลประเมินจากกองแผนงาน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถาบัน

ขอ 0 0 5.00 4.00 ไมประเมิน
ผลประเมินจากกองแผนงาน

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.36 4.29

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร

ขอ 8 8 5.00 4.00 ไมผานขอ  8

35.5 35.5

80.5 80.5

7 8.50

80.5 80.5

4

รอยละ 

(เงื่อนไข 1)
8.70

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 

(เงื่อนไข 1)
44.1044.10

2.3

6

5

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือสัดสวน )

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ

8 5

8

3.84

5 5

3.84

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือสัดสวน )
หมายเหตุ

30

60

10.56

3.67

ไมไดนับ รศ.ที่จบ ป.โท

ผลการประเมิน (เต็ม 5)

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

3.680

1.45 1.76

เปาหมาย

61

30

2555 2556
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน

ขอ 0 0 5.00 5.00

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู

ขอ 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน

ขอ 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ขอ 5 5 5.00 5.00

313 313

362 362

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)

คน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

และประกอบอาชีพอิสระ

คน

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร

 ลาอุปสมบท

คน

จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา คน

จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคทํางาน คน

2555 2556

17

20

17

434

313

11

20

หมายเหตุ

75

5 5

7

ผลการประเมิน 

็  ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

4.32 4.32

เปาหมาย

75

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

7 7

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

49 49

24

ผลการสํารวจจาก

กองแผนงาน

424 424

1 

(สมศ.)

7 7

6 6

313

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 86.46 86.46

24

7

434
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

คน

2 

(สมศ.)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ

คะแนน

ประเมิน

จากนายจาง

4 4 3.89 3.77 ผลประเมิน

จากกองแผนงาน

7.00 7.00

8 6

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด

คน

การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceeding)

ผลงาน 14 7.00 14 7.00

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือมีการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

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 

 ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

3 

(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

รอยละ

3.89

87.50 116.67
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

4.50 4.25

6 3

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด

คน

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI

ผลงาน 5 1.25 5 1.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ .

ผลงาน 1 0.50 1 0.50

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ .

ผลงาน 2 1.50 2 1.50

2555 2556

5.00

หมายเหตุ

ผลการประเมิน 

 ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

0

3

75.00 141.670

6

5.004 

(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

รอยละ
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

 (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) ในปลาสุด

ใน subject category ที่ตีพิมพ

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

ผลงาน 1 1.00 1 1.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

287 307.00

72 80.50

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 32 64.00 39.0 78.00

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 21 105.00 19.0 95.00

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 

็  ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

14

(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย 3.79 3.84 3.18สัดสวน 3.99 3.81 3.32
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 3.0 9.00 4.0 12.00

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 8 48.00 10.0 60.00

รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00

รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 1.0 5.00 2.0 10.00

รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 7 56.00 6.5 52.00

ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00

ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0.0 0.00

ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 0 0.00 0.0 0.00

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา

และบริการดานขอมูลขาวสาร

ขอ 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนิสิต

ขอ 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี

ขอ 4 4 5.00 5.00

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 3.76

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

ขอ 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ 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 

็  ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

0 5.00 5.00

6

7 7

6

5

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา

สัดสวน 0 จํานวนอาจารยประจําที่

ปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ

 + นักวิจัย 80.5-13+2

256,056.36 306,452.85
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

62.00 34.00

82.50 82.50

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI

ผลงาน 68 17.00 70 17.50

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ .

ผลงาน 6 3.00 12 6.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ .

1 0.75 2 1.50

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) ในปลาสุด

ใน subject category ที่ตีพิมพ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

11 11.00 9 9.00

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 

 ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

0

80.50 80.50

2.00 2.00

5.005.0005

(สมศ.)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพเผยแพร

รอยละ 75.2 41.2 จํานวนอาจารยประจําที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษา

ตอ + นักวิจัย 80.5+2
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ

ผลงาน 49 12.25 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ

ผลงาน 18 18.00 0 0.00

42 17

82.50 82.50

การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง

การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เรื่อง

การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง

การใชประโยชนทางออมของานสรางสรร เรื่อง

10.75 4.75

82.50 82.50

บทความวิชาการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ

เรื่อง 9 2.25 4 1.00

บทความวิชาการตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ

เรื่อง 11 5.50 1 0.50

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผาน

ตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด

เรื่อง 0 0.00 3 2.25

5

5

0

5.76 5.00 2.88

รอยละ 50.91 20.616

(สมศ.)

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 0 5.00

7

(สมศ.)

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ

รอยละ 13.03

5

5.00

00

10

0

12

32

10

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือสัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือสัดสวน )
หมายเหตุ

ผลการประเมิน (เต็ม 5)

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

2555 2556
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

 หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง 

มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการ

เรื่อง 3 3.00 1 1.00

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.75

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม

ขอ 5 5 5.00 4.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให

เกิดประโยชนตอสังคม

ขอ 5 5 5.00 5.00

15.00 19.00

28.00 28.00

- ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง

- ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง

- ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย

เรื่อง

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ทั้งหมด

เรื่อง

9

(สมศ.)

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ขอ 5 5 5.00 5.00

5 4

5 5

8

(สมศ.)

5.00 5.000ผลการนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย

รอยละ 53.57 67.86

5 5

3

25

6

3

0

28

5 10

7

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือสัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือสัดสวน )
หมายเหตุ

ผลการประเมิน (เต็ม 5)

ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

2555 2556
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ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

18.1

(สมศ.)

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหา

สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

 (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

ขอ 0 0 5.00 4.00 ไมประเมิน

18.2

(สมศ.)

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหา

สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน (เพื่อความกินดีอยูดีของ

ขอ 0 0 5.00 4.00 ไมประเมิน

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5.00 5.00

10

(สมศ.)

การสงเสริมและสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5.00 4.00

11

(สมศ.)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5.00 5.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.83 3.83

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ

ขอ 7 7 5.00 3.00 ไมผานขอ 6-7

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5.00 3.00 ไมผานขอ 4-5

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ

ขอ 5 5 5.00 4.00 ไมผานขอ 4

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 5.00 5.00

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 

 ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

4 3

4 3

5 4

5 3

5 5

7 5

66

5 4

5 5

 
 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 19 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

สภาสถาบัน

คะแนน 0.00 0.00 ไมประเมิน

13

(สมศ.)

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบัน

คะแนน 3.67 4.14 4.14 4.14

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 4.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ

ขอ 7 7 5.00 4.00

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.37 4.16

9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ 9 9 4.00 4.00

15

(สมศ.)

ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยตนสังกัด

คะแนน 4.58 4.5 4.74 4.32

2555 2556
หมายเหตุ

ผลการประเมิน 

 ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

เปาหมาย

ตัวบงชี้
ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

หนวย

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , ปปฏิทิน 2555)

ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน )

4.74 4.32

8 7

7 6

ไมประเมิน ไมประเมิน

4.14 4.14
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ตาม
ตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ไมนําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย  3.00  ไดคุณภาพระดับ
พอใช 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีวิสัยทัศน และแผนเชิงกลยุทธ ที่ชัดเจน และบุคลากรใหการสนับสนุน 
ตลอดจนมีการใหความรูเรื่อง การจัดทําแผนเชิงกลยุทธอยางจริงจัง 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การจัดทําแผนเชิงกลยุทธระยะยาว ที่ตอบสนองวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน ตลอดจนการถอดเปนแผนปฏิบัติการระยะสั้นเชน 3 หรือ 5 ป ที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนระยะยาว 
หรือ มี milestone ที่ชัดเจน 

2. การจัดทําแผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของภาควิชาตางๆ ที่สอดคลองกับแผนเชิงกลยุทธของ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ การรายงานผลตอผูบริหาร และกรรมการ
ประจําคณะฯ 

4. การนําผลการพิจารณาขางตนไปปรับปรุงแผน และปฏิบัติในปตอไป 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. การถอดแผนเชิงกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการ พรอมตัวชี้วัด โดยเฉพาะแผน เชิงกลยุทธการผลิตบัณฑิต

ที่ตอบสนอง “บัณฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ” มหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาTQF 
2. ความเขาใจเรื่องแผนเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประเมินแผนเชิงกลยุทธและนําการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชนมีการแตงตั้ง”คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนเชิงกลยุทธ” การกําหนด
PSA (คํารับรองการปฏิบัติงาน) ของภาควิชา และหนวยงานในสังกัดของคณะ ที่สอดคลองกับพันธกิจที่ตองการ เปน
ตน 

4. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และหรือแผนเชิงกลยุทธ เพื่อเสนอตอผูบริหาร และ
กรรมการประจําคณะ เปนรายคาบ เชน ทุกๆ 4 เดือน และการนําผลการพิจารณามาปรับปรุง 

5. ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะดานการเปนผูบริหาร และหรือการบริหารที่สอดคลองกับแผน
เชิงกลยุทธระยะยาวของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้ สกอ.  8 ตัวบงชี้  และ  
สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ไดคุณภาพ
ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.29 ไดคุณภาพระดับ ด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
 มีหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของประเทศ  

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ควรเรงรัดการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
2. ควรมีมาตรการเพิ่มจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีสัดสวนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตทุก 

ระดับปริญญา 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการขอตําแหนงทาง 
วิชาการเร็วข้ึนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเสนอขอตําแหนง ซ่ึงจะทําใหหนวยงานไดใชประโยชนจากการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยไดเร็วข้ึน เปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม 
 2. คณะควรเรงผลักดันการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเพื่อการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาเอกตางๆ ใหครบทุกภาควิชา 
  

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  ตามตัวบงชี้ สกอ.  3  
ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย5.00ไดคุณภาพระดับดีมาก    
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
1. มีรูปแบบการเขียนโครงการที่ตอบสนองงานประกันคุณภาพดานการพัฒนานิสิตที่เห็นไดอยางชัดเจน 
2. มีการจัดกิจกรรมที่ใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไดทํารวมกันอยางชัดเจน ทําใหนิสิตได

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันในการพัฒนาตนเอง 

 แนวทางเสริม  
 คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตควรนํา Flow Chart ขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับนิสิตนํามาเปนแนวทางให 

คําปรึกษาแกนิสิต 
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 ขอเสนอแนะ  
1. ปรับวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยกําหนดเปาหมายของวัตถุประสงคทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหสามารถ
ประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

2. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมอัตลักษณของ มก. ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ.  3 ตัวบงชี้  และ สมศ. 
3ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย4.65 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย3.76ไดคุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ดี 

 จุดที่ควรพัฒนา  

           - 

  ขอเสนอแนะ  

          - 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ 
สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้ ซ่ึงไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 18.1 และ 18.2  
พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก   สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังน้ี 
 
 ขอเสนอแนะ  

1. ควรถายทอดองคความรูในเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการสูการเรียนการสอน และการวิจัย  
และนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรดําเนินการโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการทางสังคมใหครบกระบวนการ PDCA 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ 
สกอ.  1 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้  พบวา คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.76  ไดคุณภาพ
ระดับดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังน้ี 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนยังไมเปนระบบที่ชัดเจน  
 

 ขอเสนอแนะ  
 คณะควรสงเสริมใหคณาจารยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และจัด
ใหมีระบบการติดตามงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณาจารยในรายวิชาตางๆ อยางทั่วถึง  

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบงชี้ สกอ.  4 
ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย
5.00ไดคุณภาพระดับดีมากสวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ไดคุณภาพระดับด ี
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน และความตั้งใจสูงในการสราง คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ใหเปนผูชี้นําดานวิชาการของชุมชน และระดับประเทศ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การบริหารและการจัดการที่มีการวิเคราะห ประเมิน และนําผลมาปรับปรุงการดําเนินการเชิงการพัฒนา 

เพื่อใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 
2. การบริหารจัดการองคกรที่ใหประชาคมมีสวนรวม และเปนสวนหน่ึงขององคกร 
3. การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ที่สามารถใหขอมูล (Data) และหรือ สารสนเทศ 

(Information) ที่ชวยในการตัดสินใจ เชิงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่มีการสังเคราะหขอมูลดิบ ใหเปนสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรูรวมกันของบุคลากร และการนําไปปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนางานในสวนของตนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัว
บงชี้พบวา คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีศักยภาพการหารายไดงานวิจัยและบริการวิชาการ  

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. แผนเชิงกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
2. การวิเคราะห ประเมิน และติดตามสถานะทางการเงินของคณะ ที่มีการดําเนินการเปนประจําและ

ตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา 
1. ระบบและกลไกการวิเคราะห ประเมิน และติดตาม สถานะทางการเงิน และการใชเงินของคณะ ที่

สามารถรายงาน และชวยการตัดสินใจของคณบดี และคณะกรรมการคณะ ตลอดจนการวางแผนการดําเนินการตาม
กลยุทธ 

2. ระบบและกลไกงบประมาณ (รายไดของคณะ) เชิงผลการปฏิบัติงาน (Performance Based 
Budgeting System) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี ้พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมีผลการประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16  ไดคุณภาพ
ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. บุคลากรขาดความเขาใจในตัวบงชี้ ทําใหการเขียนผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับตัวบงชี้ 
2. การจัดเก็บเอกสารและคนคืนเอกสารการประกันคุณภาพ 
3. บุคลากร และนิสิตยังไมเขาใจในกระบวนการดานการประกันคุณภาพ 

 ขอเสนอแนะ  
1. จัดการฝกอบรมใหความเขาใจในตัวบงชี้ แกบุคลากรทุกระดับ 
2. จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารและคนคืนเอกสารการประกันคุณภาพ 
3. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรและนิสิต 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับ
คณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.37 ไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

 
 
  

ประเมิน 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 ดานคุณภาพบัณฑิต - - - - - - - - 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 ดานการบริหารจัดการ
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  ดานธรรมาภิบาล
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 ดานพันธกิจของ
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 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

- - 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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555

มาตรฐาน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลผลิต

ประเมินตนเอง กรรมการ
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ในแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังน้ี  
 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  พบวา ภาพรวมมี ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  4.62 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณ ะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน วา 
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมี ผลการประเมิน มี คะแนนเฉลี่ย 4.36 อยูในเกณฑ  ดี  หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดาน        
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ไดคุณภาพระดับ ดสีวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.50ไดคุณภาพระดับ ดี  สะทอน
ใหเห็นวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีกระบวนการในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลทุกประการ จึงสงผลใหคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพ 
 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.18 ไดคุณภาพระดับ ดี   ซ่ึงเกี่ยวของกับ
กระบวนการการจัดการความรูในเรื่องงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีระบบที่ดี แตมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรยังมีจํานวนนอย สะทอนใหเห็นวา คณะ วิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน มีกระบวนการในการพัฒนาความรูทางดานวิชาการและการวิจัยดีแตยังขาดระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน แลวพบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
คณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม  เรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.37 ไดคุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

 
 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังน้ี  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.79 ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการในการพัฒนานิสิตทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ือง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีสวนรวมทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาในเชิงบูรณาการสงผลตอคุณภาพบัณฑิตที่เปนไปตามความตองการของสังคมและผูใชบัณฑิต 

- ดานกระบวนการภายใน  พบวา ภาพรวมมี ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.32 ไดคุณภาพระดับ  ดี สะทอนใหเห็นวา คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมีระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรการวิจัยและบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 
หากมีการพัฒนากระบวนการในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวใหครอบคลุมพันธกิจการทํางานจะสงผลตอกระบวนการจัดการที่สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

- ดานการเงิน   พบวา ภาพรวมมี ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ไดคุณภาพระดับ ดี สะทอนใหเห็นวา คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมีระบบและกลไกในการ
จัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพแตควรมีการปรับปรุงเรื่องการวางแผนกลยุทธการเงินใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

- ดานบุคลากรการเรียนรูและ นวัตกรรม พบวา ภาพรวมมี ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.69ไดคุณภาพระดับดีสะทอนใหเห็นวา คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมี
บุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยไดอยางดีเยี่ยมทั้งน้ีหากคณะผลักดันในเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใหสูงข้ึน ผลการ
ดําเนินการในดานดังกลาวจะดียิ่งข้ึน 

ประเมิน 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. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย - - 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. ดานกระบวนการภายใน 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. ดานการเงิน 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. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ
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

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

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

รวม

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ปจจัยนําเขา

ประเมินตนเอง กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555

กระบวนการ ผลผลิต

ประเมินตนเอง
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  แลวพบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับคณะ
วิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนน
เฉลี่ย 4.37 ไดคุณภาพระดับ  ดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 

 

ประเมิน 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. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

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) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

   2) ดานวิชาการ 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) ดานการเงิน - - 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) ดานการบริหารจัดการ - - 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. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
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) ดานการผลิตบัณฑิต - - 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) ดานการวิจัย 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) ดานการใหบริการทางวิชาการแก
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) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
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

ประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

ปจจัยนําเขา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555

ผลผลิต รวม

ประเมินตนเอง กรรมการ
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังน้ี  
- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับ   3.88  มีคะแนนเฉลี่ย ดี  ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ  

4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย  3.77 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 และดานการบริหารจัดการ มีค ะแนนเฉลี่ย 3.81 สะทอนให
เห็นวา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มีศักยภาพในการจัดการศึกษาดี ทั้งในดานกายภาพ การเงินและการบริหารจัดการ แตควรใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพทางดานวิชาการ
มากยิ่งข้ึน 

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับ  4.73มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดาน
ตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย4.65 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 และดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะทอนใหเห็นวาคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สามารถดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางครบถวนและครบคลุม 
แตควรผลักดันในเรื่องการเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะชนมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 1 

ขอมูลการสัมภาษณ 
 

ประเด็นจากการสัมภาษณนิสิต  
 ประกอบดวย นิสิตปริญญาตรี 8 คน นิสิตปริญญาโท จํานวน 2 คน นิสิตปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
สรุปประเด็นการสัมภาษณ 

- คณะฯ มีการจัดทําโครงการที่สอดคลองและสนับสนุนนิสิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและม ี
ความอดทน, มีความพยายาม ในการออกไปปฏิบัติงานจริง 

- นิสิตมีความภาคภูมิใจ ในคณะฯ ในเรื่องความรู ความสามารถ อุปกรณการเรียนครบ และ ความสัมพันธรุน 
พี่ รุนนอง ดี  

- ดานความรูงานวิจัย   

• ในระดับปริญญาโท คณะมีวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชสําหรับการศึกษารายวิชาตาง ๆ ที่สามารถ
พัฒนาองคความรูไดจริง 

• ในระดับปริญญาตรี นิสิตไดมีการรวมงานเกษตร กําแพงแสน ซ่ึงแตละภาควิชาฯ ไดนิสิตอยูประจําเต็นท
วิชาการ และอาจารยนํางานวิจัย หรือตัวอยางงานจริง มาสอนนิสิตในชั้นเรียน 

 - ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ทางคณะฯ จัดสรรให  

• ในระดับปริญญาตรี นิสิตสามารถเขาพบอาจารยไดหลายทาง เชน โทรศัพทนัดหมาย พบที่หองพัก
อาจารย  

• มีการใชระบบ social networkในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา  
ประเด็นปญหานิสิตตองการเสนอแนะใหคณะไดรับทราบ 

 - เรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน มีความลาชาในการแจงตารางเรียน เวลาตารางเรียนไมชัดเจน ทําใหนิสิตไม  
วางแผนการเรียนลวงหนาได   
 - ในระดับบัณฑิตศึกษา การจบการศึกษาไมสามารถจบไดตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  
 - ระบบ  Internet  ไมเพียงพอสําหรับการใชงานของนิสิต  
 - ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนไมขยายตามจํานวนนิสิตที่รับ เชนหองเรียน หองคอมพิวเตอร สถานที่ใน
การจัดกิจกรรม แตทางคณะฯ มีจํานวนนิสิตเพิ่มมากข้ึน ทําให หองเรียนไมเพียงพอ  
 - ทุนการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศมีไมเพียงพอ  
 
ประเด็นจากการสัมภาษณอาจารยที่ไมใชผูบริหาร จํานวน 7 คน  

- คณะฯ มีการสนับสนุนทุนและการทําวิจัย มีทั้งทุนการทําวิจัยและ ทุนเสนอผลงาน  
ประเด็นขอเสนอแนะใหคณะรับทราบ 

- ปญหาการจัดสวัสดิการดานที่พัก กระบวนการจัดสรรที่ลาชา และไมเปนธรรม ทําใหคณาจารย ไมไดที่พักที ่
เปนสวัสดิการ 

 - ระยะเวลา และกระบวนการในการขอตําแหนงทางวิชาการ ใชระยะเวลานานมาก โดยเฉพาะที่ขอตําแหนง  
จากทางวิทยาเขตกําแพงแสน 
 - อยากใหคณะมีระบบการใหทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนดีเพื่อศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  
 - คณะควรมีระบบการแกปญหาไฟดับหรือระบบอินเตอรเน็ตที่ขัดของ เพื่อปองกันอุปสรรคของการทํางาน  
 - อยากใหมีระบบการจัดการและแสดงผังกระบวนการทํางานของสํานักงานเลขานุการที่ชัดเจนและเปนข้ันตอน 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในการติดตามงาน 
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การสัมภาษณผูใชบริการ  ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต 
 ผูใชบัณฑิต 

- บัณฑิตมีความมั่นใจในระดับหน่ึง และการฝกงานมาระดับหน่ึงแลว แตก็ยังตองมีพี่เลี้ยงเพื่อสรางความ 
มั่นใจใหกับบัณฑิตนิสิตมีความขยัน ทํางานเสร็จเร็ว  

- บัณฑิตปริญญาตรีที่จบมาทํางาน ระดับคุณภาพอยูในระดับ คุณภาพดี  
ประเด็นขอเสนอแนะใหคณะรับทราบ 

- ใหเพิ่มความรูดานภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวันและการทํางาน 
 -   ควรใช  Problem base ที่เปนปญหาจากสภาวะปญหาภาคอุตสาหกรรมจริง เพื่อความทันสมัยและ 

เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน 
 -   ความสัมพันธระหวางนิสิตเกาในภาควิชาตาง ๆ มีนอย  

- ใหเพิ่มการปฏิบัติงานจริงใหกับนิสิต 
 
การสัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 7 ทาน 

- คณะไดมีโครงการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถใชเทคโนโลยี และ ดานภาษาในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน ในระดับภาควิชา 
- บุคลากรมีความรักในองคกร สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนเขาถึงผูบริหารได และมีการ 

จัดสวัสดิการ 
ประเด็นขอเสนอแนะใหคณะรับทราบ 

- ตองการทุนการศึกษาสําหรับสายสนับสนุนเพิ่มข้ึน  
- ตองการสวัสดิการดานตาง ๆ เชน เรื่องที่พัก การตอสัญญาดวยระยะเวลาที่ต่ํากวา 3 ป มีปญหาและ 

อุปสรรคในการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย มก.  
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 

คณะผูบริหารและบุคลากร คณะว ิศวกรรมศาสตร ก ําแพงแสน รวมตอนรับคณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน 
ประจ ําปการศ ึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะผูบริหารและบุคลากร คณะว ิศวกรรมศาสตร ก ําแพงแสน รวมตอนรับคณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน 

ประจ ําปการศ ึกษา 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ส ัมภาษณน ิส ิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ส ัมภาษณอาจารยท ี่ไมใชผ ูบร ิหาร และ บ ุคลากรสายสน ับสน ุน 
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คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายในตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ตรวจเย ี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

 

คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน ตรวจเย ี่ยมชมภาควิชา วิศวกรรม อุตสาหการ  
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