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กระบวนการและวิธีการประเมิน 
 

หลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ 
สถาบันตามระบบและกลไกที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพ      
ที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง   

การประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จ าเป็นต้องก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ “หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546” ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้  

1. เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา    
ได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2. เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประจ าปีส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวัน 
สิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถาบัน  

3. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้นจึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนประเมินคุณภาพจ าแนกเป็น 4 ข้ันตอน ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A คือ การวางแผน (Plan)     
การด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 

4. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของ  สภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท า
โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีก็ได้ 

ส าหรับการจัดท ารายงานประกันคุณภาพประจ าปีเป็นกิจกรรมที ่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง        
ต้องด าเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ  และเพื่อประโยชน์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล  
 
วิธีการประเมิน 
 

 ในปี 2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ 
โดยจ าแนกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การประเมินตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
และ (2) การประเมินคุณภาพเชิงกระบวนการ โดยน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
2552 – 2553 (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ที่ส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาข้ึนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
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 จากการปรับระบบดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ 
รอบการประเมิน ปี 2552 มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม่ โดยให้
หน่วยงานส่งเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
แทนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ซึ่งจะเป็นการลดภาระของ
หน่วยงานระดับคณะในการจัดท ารายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ     
2552 – 2553 (EdPEx) ทั้งนี้ขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าวแสดงเป็นผังงานได้ดังนี้ 
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 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ชุด 
เพื่อท าหน้าที่ศึกษาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณของคณะ ศึกษาหลักฐานอ้างอิง อภิปราย 
พิจารณาตัดสินผลการประเมิน และจัดท ารายงานให้ข้อเสนอแนะแก่คณะในการปรับปรุงพัฒนา  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ชุดที่ 1) ประกอบด้วย 

1. ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสายสมร สุระแสง   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์  กรรมการ 
4. นายวิชัย  กฤตประโยชน์  กรรมการ 
5. ผศ.สุภาวดี  บุญยฉัตร  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี   กรรมการ 
7. ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล  กรรมการ 
8. นายสุดเขต  แจง้กระจ่าง  เลขานุการ 

ท าหน้าที่ประเมินคณะดังนี้ (วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553) 
1. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
2. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
3. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ชุดที่ 2) ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล  ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. รศ.วารุณี  แซ่เตีย   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา  กรรมการ 
5. รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์  กรรมการ 
6. นางอัจฉรา  ธารอุไรกุล  กรรมการ 
7. นายปกรณ์  สันตินิยม  กรรมการ 
8. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่   เลขานุการ 

ท าหน้าที่ประเมินคณะดังนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553) 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 
3. คณะศิลปศาสตร์ 
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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จ านวนและน้ าหนักตัวบ่งชี้ (เชิงปริมาณ) เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รอบการประเมินปี 2552 
 

มาตรฐาน 

น้ าหนัก
ราย 

ตัวบ่งชี ้
(1) 

จ านวนตัวบ่งชี้ 

น้ าหนักรวมราย
มาตรฐาน 

(1) x )5 (= )6( 

ตัวบ่งชี ้
แบบ
บังคับ 
(2) 

ตัวบ่งชี ้
แบบ
เลือก 
(3) 

เงื่อนไขการเลือก 
ตัวบ่งชี้แบบ

เลือก 
(4) 

รวมจ านวนตัวบ่งชี ้
แบบบังคับและ 
แบบเลือก 

ที่คณะต้องเลือก 
(2) + (4) = (5) 

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 5 7 5 2 9 45 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5 5 7 4 9 45 
3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 5 6 - - 6 30 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7.5 2 - - 2 15 
5. ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 5 3 4 2 5 25 
6. ด้านหลักสตูรและการเรียนการสอน 5 3 6 2 5 25 
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7.5 2 -   - 2 15 

รวม  28 17 10 38 200 
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หมายเหตุ 
1. รวมจ านวนตัวบ่งชี้แบบบังคับและแบบเลือกที่คณะต้องเลือก (5) คือ ผลรวมระหว่างจ านวนตัวบ่งชี้แบบบังคับ (2) ที่คณะต้องจัดท ากับจ านวน

ตัวบ่งชี้แบบเลือกที่คณะได้เลือกตามเงื่อนไขการเลือกตัวบ่งชี้แบบเลือก (4) 
2. น้ าหนักรวมรายมาตรฐาน (6) คือ ผลคูณระหว่างน้ าหนักรายตัวบ่งชี้ (1) ของแต่ละมาตรฐานกับรวมจ านวนตัวบ่งชี้แบบบังคับและแบบเลือกที่

คณะต้องเลือก (5) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

มาตรฐาน 
น้ าหนักราย
มาตรฐาน 

คะแนนตัวบ่งชี้
คุณภาพ 
แบบบังคับ  
(Red Zone) 

คะแนนตัวบ่งชี้
คุณภาพ 
แบบเลือก  

(Green Zone)  

คะแนนเฉลี่ยราย 
มาตรฐาน 
(3 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 45 2.29 1.50 2.11 

มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 45 2.60 2.50 2.56 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 30 2.17 - 2.17 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 15 3.00 - 3.00 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 25 2.33 3.00 2.60 

มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 25 1.00 2.50 1.60 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 15 2.00 - 2.00 

รวม 200 
  

2.23 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยู่ในระดับ ดี 
เกณฑ์การประเมิน  2.51 – 3.00  การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับดีมาก 
    2.01 – 2.50  การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี 
    1.51 – 2.00  การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
    1.00 – 1.50  การด าเนินงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ 

 

5 
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สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

 
 
 

  
 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัตงิานที่
ก าหนด (สกอ.)  

40.91 0 

1.3 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับการประกาศเกียรติคณุยกย่อง 
ในด้านวิชาชีพ คณุธรรม จริยธรรม หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีที่
ผ่านมา (สกอ. สมศ.) 

93.00 3 

1.4 จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรตคิุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ 
หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (สกอ. สมศ.) 

23.00 3 

1.5 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปรญิญาโททัง้หมด (สมศ.) 

136.36  3 

1.7 จ านวนวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิภายในรอบ 3 ปีที่ 
ผ่านมา (สมศ.) 

21.00  3 

1.8 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้
บัณฑิต (สกอ. สมศ. TQA ก.พ.ร.) 

3.72 3 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
(Ranking, TQA) 

19.16 2 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 2.29 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัย  
(สกอ. สมศ.) 

812,640.65 3 

2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในคณะต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัย (สกอ. สมศ.) 

63,063.47 3 

2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทนุวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (สมศ.) 

42.67 3 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone) 

1.6 ร้อยละบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทัง้หมด (สมศ.) 

20.75 1 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ. สมศ.)  

65.94 2 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงสาขาทีส่ าเร็จ
การศึกษา (สมศ. ก.พ.ร. TQA)    

1.11 ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
(Ranking, TQA)   

1.13 ร้อยละของดุษฎีบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
(Ranking, TQA)   
รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone) 1.50 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 1 2.11 
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทนุวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ภายในคณะต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(สมศ.)  

21.33 1 

2.7 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ. สมศ.) 

93.45 3 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 2.60 

ตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone)   เลือกอย่างน้อย 4  ตัวบ่งชี ้

2.8 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับจดทะเบียน
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (สกอ. สมศ.) 

10.50   3 

2.9 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ. สมศ.) 

151.06 3 

2.10 ร้อยละของโครงการวิจัยต่อบุคลากรเพื่อการวิจัย (มจธ.) 
  

2.11 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรเพื่อการวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ (Ranging) 

1.00 1 

2.12 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยทีเ่กิดจากความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับองค์กรภายนอกต่อจ านวนโครงการวิจัย
ทั้งหมด (มจธ.)  

67.83 3 

2.13 ร้อยละจ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI ที่อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยของคณะเป็นผู้วิจัยหลักต่อจ านวนบทความทัง้หมด
ของมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล ISI (Ranking)  

 
  

2.14 ร้อยละจ านวนบทความในฐานข้อมูลสากลที่อาจารย์ประจ า
และนักวิจัยของคณะ เป็นผู้วิจัยหลักต่อจ านวนบทความ
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูลสากลทัง้หมด 
(Ranking) 

  

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone) 2.50 
รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 2 2.56 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 

3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชพีใน
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (สกอ. 
สมศ.) 

35.65 3 

3.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สกอ.) 
การส ารวจน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

- 1 

3.4 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า (สกอ. สมศ.) 

1,042.20 3 

3.5 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของคณะในการบริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคมต่ออาจารย์ประจ า (สมศ.) 

188.07 0 

3.6 รายรับของคณะในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในนาม
คณะต่ออาจารย์ประจ า (สมศ.) 

38,725.27 3 

3.8 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่
ชุมชนซึง่คณะมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
(มจธ.) 

75.00 3 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 3  2.17 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
             

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 

4.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ ์พัฒนา และสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการ หรือ
กิจกรรมทัง้หมด (สมศ. มจธ.) 

46.54 3 

4.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้การอนรุักษ์ พฒันา และสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ (สมศ.) 

1.09 3 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 4 3.00 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 

5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ (สกอ.) 

1.26 2 

5.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(สมศ.)   

50.92 2 

5.14 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทัง้ในและต่างประเทศต่อบุคลากรประจ าสาย
สนับสนนุทั้งหมด (สมศ.)   

81.65 3 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone)  2.33 
ตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone) เลือกอย่างน้อย  2   ตัวบ่งชี ้

5.11 งบประมาณส าหรับการพัฒนาอาจารย์ประจ าทัง้ในและตา่งประเทศ
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (สมศ.)   

26,641.15 3 

5.12 งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งใน
และต่างประเทศต่อจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 
(สมศ.)   

22,994.43 3 
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

5.18 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อการท างาน (TQA) 
  

5.21 ร้อยละของค่าตอบแทนของบุคลากรต่องบด าเนินการ (TQA)  
  

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone) 3.00  
รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 5 2.60 

 
 

มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรยีนการสอน 
 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 

6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีท่ าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (สกอ.) 

62.80 1 

6.5 
  

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (สกอ. สมศ.)  

 ผศ. รศ. ศ. 59.47 
1   รศ. ศ. 25.99 

6.10 ร้อยละของหลักสตูรที่ได้รับการปรับปรงุในรอบ 5 ปี (TQA) 46.15 1 
รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 1.00 

ตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone)  เลือกอย่างน้อย  2   ตัวบ่งชี ้

6.8 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแผนของกิจกรรมหรือ
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ (มจธ.) 

97.48 3 

6.12 
  

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปรญิญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด (สกอ. สมศ.) 

  ป.เอก 
 

   ป.ตร ี
 

6.14 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาตติ่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (Ranking) 

4.35 2 

6.15 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาตติ่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดในคณะ (มจธ.)  
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ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

6.16 จ านวนหนังสือหรือต าราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศทีต่ีพิมพ์
โดยส านักพิมพ์ (Ranking)  

  

6.17 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อรูปแบบการจัด
การศึกษาของคณะ (TQA)   
รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้แบบเลือก (Green Zone)   2.50 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที ่6 1.60 
 
 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
คะแนนเม่ือ 
เทียบเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้แบบบังคับ (Red Zone) 
7.2 การส่งตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set ตาม

ก าหนดเวลา)  
1.00  1 

7.3 
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของคณะ (มจธ.) 

4.00  3 

รวมคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 7 2.00 
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จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ 
 

มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการประเมินถ่วงน้ าหนักในภาพรวม ทุกมาตรฐานมีคะแนน
ประเมิน 2.28 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินผลอยู่ในระดับ ดี และ                   
เมื่อวิเคราะห์คะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า จากจ านวนตัวบ่งชี้ ทั้งหมด            
38 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นตัวบ่งชี้แบบบังคับ 28 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้แบบเลือก 10 ตัวบ่งชี้ คณะมีตัวบ่งชี้ที่
ได้คะแนนเต็ม 3 คะแนน จ านวน 22 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 57.89 

เมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายมาตรฐาน พบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี              
มีคะแนนผลการประเมินเรียงล าดับสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด  ดังนี้ 

 

1. มาตรฐานที่ 4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ได้คะแนน  3.00 
2. มาตรฐานที่ 5  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  ได้คะแนน  2.60 
3. มาตรฐานที่ 2  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   ได้คะแนน  2.56 
4. มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ    ได้คะแนน  2.17 
5. มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต    ได้คะแนน  2.11 
6. มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้คะแนน  2.00 
7. มาตรฐานที่ 6  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  ได้คะแนน  1.60 

  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ในแต่ละรายมาตรฐาน พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มีจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

1. จุดแข็ง  

 นักศึกษาปัจจุบัน (93 คน) และศิษย์เก่า (23 คน) ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
เป็นจ านวนมาก  

 บัณฑิตระดับปริญญาโท (99 คน) มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เฉลี่ย 1.8 ต่อคน 
 มีจ านวนผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลสูง  (21) 
 นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 

 

2. จุดอ่อน 

 ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานยังไม่บรรลุผล (41 %) 
 นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลามีน้อย (19 %)  
 มีการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีน้อย (21 %) และไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
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3. ข้อเสนอแนะ 

 คณะควรก ากับติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 
 คณะควรมีระบบและกลไกให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ก ากับติดตาม

การศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด โดยยังคงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  
 คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 คณะควรใช้จุดแข็งในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษา 
 คณะควรท าการตรวจสอบข้อมูลดิบในตัวบ่งชี้ต่างๆ อย่างถี่ถ้วน 

 

มาตรฐานที่ 2  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
1. จุดแข็ง 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย  
 มีจ านวนผลงานวิจัยทีม่ีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับทัง้ในระดับชาติและ 

นานาชาติ  
 

2. ข้อเสนอแนะ 

 ควรส่งเสริมให้มสีัดส่วนจ านวนบุคลากรที่ท าวิจัยเพิ่มข้ึน 
 ควรส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในเวทรีะดับชาติและระดับนานาชาติให้มากข้ึน 

 
 

มาตรฐานที่ 3   ด้านการบริการวิชาการ 
 

1. จุดแข็ง  

 คณะมีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสงัคมจ านวนมาก เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ท าให้
มีรายรับในด้านนี้ค่อนข้างสูง 

 

2. จุดอ่อน 

 คณะมีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ถึงร้อยละ 80 
 คณะมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในด้านการบริการวิชาการ /วิชาชีพค่อนข้างน้อย  

  

3. ข้อเสนอแนะ 

 คณะควรจัดให้มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกกิจกรรม /โครงการ  
 
มาตรฐานที่ 6   ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1. จุดแข็ง  

 นักศึกษามีส่วนร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมของคณะมากกว่า 50% ในทุกโครงการ 
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2. จุดอ่อน 

 สัดส่วนของอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น้อยเกินไป  
 สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการต่ า  
 คณะยังท าการปรับปรุงหลักสูตรในสัดส่วนที่ต่ า  ) 22%) 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่มข้ึน  
 คณะควรเร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
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