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กระบวนการและวิธีการประเมิน 
 

หลกัการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมจีุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของ 
สถาบนัตามระบบและกลไกที่หน่วยงานนัน้ ๆ ได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี้เพื่อให้สถาบนัได้ทราบสถานภาพ      
ทีแ่ทจ้รงิ อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไวอ้ย่างต่อเนื่อง   

การประเมนิคุณภาพการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ทัง้คณะผูป้ระเมนิและสถาบนัทีร่บัการประเมนิ
จ าเป็นต้องก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับบทบญัญัติแห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ “หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2546” ทัง้นี้ สถาบนัต้องวางแผนจดักระบวนการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในให้
เสรจ็ก่อนสิน้ปีการศกึษา เพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั ดงันี้  

1. เพื่อให้สามารถน าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะไปใช้ปรบัปรุงและพฒันาการจดัการศึกษา    
ไดท้นัในปีการศกึษาถดัไป และตัง้งบประมาณไดท้นัก่อนเดอืนตุลาคม (กรณทีีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั) 

2. เพื่อให้สามารถจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ประจ าปีส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดภ้ายใน 120 วนั นับจาก    
วนัสิน้ปีการศกึษาของแต่ละสถาบนั  

3. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดงัที่กล่ าวข้างต้นจงึควรมแีนวทางการจดั
กระบวนประเมนิคุณภาพจ าแนกเป็น 4 ขัน้ตอน ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A คอื การวางแผน (Plan)     
การด าเนินงานและรวบรวมขอ้มลู (Do) การประเมนิคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรบัปรงุ (Act) 

4. น าผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน (รวมทัง้
ขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั) มาท าแผนกลยุทธป์ระจ าปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถดัไป หรอืจดัท า
โครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปีกไ็ด ้

ส าหรบัการจดัท ารายงานประกนัคุณภาพประจ าปีเป็นกิจกรรมที่สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง        
ต้องด าเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสถาบนัในการปรบัปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสงักดัในการน าข้อมูลมาปรบัปรุงคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษาของชาตใิหท้ดัเทยีมกบันานาอารยะประเทศและมคีวามเป็นสากล  
 
วิธีการประเมิน 
 

 ในปี 2552 มหาวทิยาลยัได้ปรบัระบบการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในหน่วยงานระดบัคณะ 
โดยจ าแนกการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การประเมนิตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณ 
และ (2) การประเมนิคุณภาพเชงิกระบวนการ โดยน าเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ 
2552 – 2553 (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ทีส่ านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศกึษา (สกอ.) พฒันาขึน้มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัสู่
องคก์รแห่งความเป็นเลศิ 
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 จากการปรบัระบบดงักล่าวขา้งต้น ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในหน่วยงานระดับคณะ 
รอบการประเมนิ ปี 2552 มหาวทิยาลยัจงึไดป้รบัรปูแบบการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในใหม่ โดยให้
หน่วยงานส่งเฉพาะขอ้มลูพืน้ฐาน (Common Data Set) เพื่อรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในแทน
การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ซึ่งจะเป็นการลดภาระของ
หน่วยงานระดบัคณะในการจดัท ารายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ    
2552 – 2553 (EdPEx) ทัง้นี้ข ัน้ตอนการด าเนินงานดงักล่าวแสดงเป็นผงังานไดด้งันี้ 
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 มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยั จ านวน 2 ชุด 
เพื่อท าหน้าที่ศึกษาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เชงิปรมิาณของคณะ ศึกษาหลกัฐานอ้างอิง อภปิราย 
พจิารณาตดัสนิผลการประเมนิ และจดัท ารายงานใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะในการปรบัปรงุพฒันา  
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ (ชุดที ่1) ประกอบดว้ย 

1. ศ.ดร.ชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสายสมร สุระแสง   กรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก) 
3. รศ.ดร.สุชปา เนตรประดษิฐ ์  กรรมการ 
4. นายวชิยั  กฤตประโยชน์  กรรมการ 
5. ผศ.สุภาวด ี  บุญยฉตัร  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี   กรรมการ 
7. ดร.ธรีะเดช  เจยีรสุขสกุล  กรรมการ 
8. นายสุดเขต  แจง้กระจา่ง  เลขานุการ 

ท าหน้าทีป่ระเมนิคณะดงันี้ (วนัจนัทรท์ี ่16 สงิหาคม 2553) 
1. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
2. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
3. บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (JGSEE) 
4. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
5. สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO) 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ (ชุดที ่2) ประกอบดว้ย 
1. ผศ.ดร.ตวงรกัษ์  นนัทวสิารกุล  ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ชุลรีตัน์  จรสักุลชยั  กรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก) 
3. รศ.วารณุ ี  แซ่เตยี   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา  กรรมการ 
5. รศ.ดร.นวดล เหล่าศริพิจน์  กรรมการ 
6. นางอจัฉรา  ธารอุไรกุล  กรรมการ 
7. นายปกรณ์  สนัตนิิยม  กรรมการ 
8. นางสาวสุจติรา บุญอยู ่   เลขานุการ 

ท าหน้าทีป่ระเมนิคณะดงันี้ (วนัพฤหสับดทีี ่19 สงิหาคม 2553) 
1. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
2. คณะวทิยาศาสตร ์
3. คณะศลิปศาสตร ์
4. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
5. บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม (GMI) 
6. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
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จ านวนและน ้าหนักตวับ่งช้ี (เชิงปริมาณ) เพ่ือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมินปี 2552 
 

มาตรฐาน 

น ้าหนัก
ราย 

ตวับ่งช้ี 
(1) 

จ านวนตวับ่งช้ี 

น ้าหนักรวมราย
มาตรฐาน 

(1) x (5) = (6) 

ตวับ่งช้ี 
แบบ
บงัคบั 
(2) 

ตวับ่งช้ี 
แบบ
เลือก 
(3) 

เง่ือนไขการเลือก 
ตวับ่งช้ี 

แบบเลือก  
(4) 

รวมจ านวนตวับ่งช้ี 
แบบบงัคบัและ 
แบบเลือก 

ท่ีคณะต้องเลือก 
(2) + (4) = (5) 

1. ดา้นคุณภาพบณัฑติ 5 7 5 2 9 45 
2. ดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 5 5 7 4 9 45 
3. ดา้นการบรกิารวชิาการสู่สงัคม 5 6 - - 6 30 
4. ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 7.5 2 - - 2 15 
5. ดา้นพฒันาสถาบนัและบุคลากร 5 3 4 2 5 25 
6. ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 5 3 6 2 5 25 
7. ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 7.5 2 -   - 2 15 

รวม  28 17 10 38 200 
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หมายเหตุ 
1. รวมจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและแบบเลือกท่ีคณะต้องเลือก (5) คอื ผลรวมระหว่างจ านวนตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (2) ที่คณะต้องจดัท ากบัจ านวน       

ตวับ่งช้ีแบบเลือกท่ีคณะได้เลือกตามเง่ือนไขการเลือกตวับ่งช้ีแบบเลือก (4) 
2. น ้าหนักรวมรายมาตรฐาน (6) คอื ผลคูณระหว่างน ้าหนักรายตวับ่งช้ี (1) ของแต่ละมาตรฐานกบัรวมจ านวนตวับ่งช้ีแบบบงัคบัและแบบเลือกท่ี

คณะต้องเลือก (5) 
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สรปุผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ

 

มาตรฐาน 
น ้าหนักราย
มาตรฐาน 

คะแนนตวับ่งช้ี
คณุภาพ 
แบบบงัคบั  
(Red Zone) 

คะแนนตวับ่งช้ี
คณุภาพ 
แบบเลือก  

(Green Zone)  

คะแนนเฉล่ียราย 
มาตรฐาน 
(3 คะแนน) 

มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพบณัฑติ 45 2.57 2.00 2.44 

มาตรฐานที ่2 ดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 45 3.00 3.00 3.00 

มาตรฐานที ่3 ดา้นการบรกิารวชิาการ 30 2.67 - 2.67 

มาตรฐานที ่4 ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 15 2.00 - 2.00 

มาตรฐานที ่5 ดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 25 2.33 3.00 2.60 

มาตรฐานที ่6 ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 25 2.33 3.00 2.60 

มาตรฐานที ่7 ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 15 2.00 - 2.00 

รวม 200 2.50 2.80 2.58 

 
สรปุผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะอยูใ่นระดบั ดีมาก 
เกณฑก์ารประเมิน  2.51 – 3.00  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดมีาก 
    2.01 – 2.50  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัด ี
    1.51 – 2.00  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้
    1.00 – 1.50  การด าเนินงานของคณะยงัไมไ่ดคุ้ณภาพ 
 

5 
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สรปุผลการประเมินรายมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพบณัฑิต 
 

 
 
 

 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 

1.2 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชีข้องการปฏบิตังิานที่
ก าหนด (สกอ.)  

81.82  2 

1.3 จ านวนนกัศกึษาปจัจบุนัทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง 
ในดา้นวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืดา้นอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตใินรอบ 3 ปีที่
ผ่านมา (สกอ. สมศ.) 

6.00  3 

1.4 จ านวนศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ในดา้น
วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการ 
หรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพบณัฑติในระดบัชาต ิหรอื
ระดบันานาชาต ิในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (สกอ. สมศ.) 

9.00  3 

1.5 รอ้ยละของบทความจากวทิยานิพนธป์รญิญาโททีต่พีมิพ์
เผยแพรต่่อจ านวนวทิยานิพนธป์รญิญาโททัง้หมด (สมศ.) 

117.14  3 

1.7 จ านวนวทิยานิพนธห์รอืผลงานวชิาการของนกัศกึษาทีไ่ดร้บั
รางวลัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิภายในรอบ 3 ปีที ่
ผ่านมา (สมศ.) 

11.00  3 

1.8 ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้
บณัฑติ (สกอ. สมศ. TQA ก.พ.ร.) 

3.64  3 

1.12 รอ้ยละของบณัฑิตศึกษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดเวลา 
(Ranking, TQA) 

13.11  1 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 2.57 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 

2.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก
มหาวทิยาลยัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า และนกัวจิยั  
(สกอ. สมศ.) 

1,516,375.33  3 

2.4 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ภายในคณะต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า และนกัวจิยั (สกอ. สมศ.) 

205,503.41  3 

2.5 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนวจิยั หรอื
งานสรา้งสรรคภ์ายนอกมหาวทิยาลยัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั (สมศ.) 

73.17  3 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone) 

1.6 รอ้ยละบทความวทิยานิพนธป์รญิญาเอกทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อ
จ านวนวทิยานิพนธป์รญิญาเอกทัง้หมด (สมศ.) 

300.00  3 

1.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี (สกอ. สมศ.)  

#DIV/0!   

1.10 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีท่ างานตรงสาขาทีส่ าเรจ็
การศกึษา (สมศ. ก.พ.ร. TQA)  

#DIV/0!   

1.11 รอ้ยละของบณัฑิตทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดเวลา 
(Ranking, TQA) 

#DIV/0!   

1.13 รอ้ยละของดษุฎีบณัฑิตทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดเวลา 
(Ranking, TQA) 

5.26  1 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone) 2.00  
รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 1 2.44 
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

2.6 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคภ์ายในคณะต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
(สมศ.)  

80.49  3 

2.7 รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ และ
หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิอ
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยั (สกอ. สมศ.) 

166.67  3 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone)  3.00 

ตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone)   เลือกอย่างน้อย 4  ตวับ่งช้ี 

2.8 จ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัจดทะเบยีน
สทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา (สกอ. สมศ.) 

7.00  3 

2.9 รอ้ยละของบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ (Citation) ใน 
refereed journal หรอืในฐานขอ้มลูระดบัชาต ิหรอืระดบั
นานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (สกอ. สมศ.) 

#DIV/0!   

2.10 รอ้ยละของโครงการวจิยัต่อบุคลากรเพื่อการวจิยั (มจธ.) 152.38  3 
2.11 จ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องบุคลากรเพื่อการวจิยั

ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ(Ranging) 
3.00  3 

2.12 รอ้ยละของจ านวนโครงการวจิยัทีเ่กดิจากความรว่มมอื
ระหว่างคณะกบัองคก์รภายนอกต่อจ านวนโครงการวจิยั
ทัง้หมด (มจธ.)  

73.44  3 

2.13 รอ้ยละจ านวนบทความในฐานขอ้มลู ISI ทีอ่าจารยป์ระจ าและ
นกัวจิยัของคณะเป็นผูว้จิยัหลกัต่อจ านวนบทความทัง้หมด
ของมหาวทิยาลยัในฐานขอ้มลู ISI (Ranking)  

#DIV/0!   

2.14 รอ้ยละจ านวนบทความในฐานขอ้มลูสากลทีอ่าจารยป์ระจ า
และนกัวจิยัของคณะ เป็นผูว้จิยัหลกัต่อจ านวนบทความ
ทัง้หมดของมหาวทิยาลยัในฐานขอ้มลูสากลทัง้หมด 
(Ranking) 

  

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone)    3.00 
รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 2 3.00 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 

3.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่สี่วนรว่มในการใหบ้รกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมเป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีใน
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ าทัง้หมด (สกอ. 
สมศ.) 

73.68  3 

3.3 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (สกอ.) 85.45  1 
3.4 รอ้ยละของกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารทางวชิาการและวชิาชพี

ทีต่อบสนองความตอ้งการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาตต่ิอจ านวนอาจารย์
ประจ า (สกอ. สมศ.) 

262.16  3 

3.5 ค่าใชจ้่าย และมลูค่าของคณะในการบรกิารทางวชิาการ และ
วชิาชพีเพื่อสงัคมต่ออาจารยป์ระจ า (สมศ.) 

624,652.03  3 

3.6 รายรบัของคณะในการใหบ้รกิารทางวชิาการและวชิาชพีในนาม
คณะต่ออาจารยป์ระจ า (สมศ.) 

79,447.89  3 

3.8 จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารทางวชิาการ และวชิาชพีแก่
ชุมชนซึง่คณะมคีวามรว่มมอืกบัองคก์รภายนอกมหาวทิยาลยั 
(มจธ.) 

6.00  3 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 3  2.67 
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
             

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 

4.2 รอ้ยละของโครงการหรอืกจิกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันา และสรา้ง
เสรมิเอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรมต่อจ านวนโครงการ หรอื
กจิกรรมทัง้หมด (สมศ. มจธ.) 

63.64  3 

4.3 รอ้ยละของค่าใชจ้่ายและมลูค่าทีใ่ชก้ารอนุรกัษ์ พฒันา และสรา้ง
เสรมิเอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ (สมศ.) 

0.04  1 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 4  2.00 
 
 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการพฒันาสถาบนัและบคุลากร 
 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 

5.9 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทาง
วชิาการหรอืวชิาชพีในระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาต ิ(สกอ.) 

7.14  3 

5.13 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการ หรอืน าเสนอ
ผลงานวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
(สมศ.)   

26.32  1 

5.14 รอ้ยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู้
และทกัษะวชิาชพีทัง้ในและต่างประเทศต่อบุคลากรประจ าสาย
สนบัสนุนทัง้หมด (สมศ.)   

83.33  3 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 2.33 
ตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone) เลือกอย่างน้อย  2   ตวับ่งช้ี 

5.11 งบประมาณส าหรบัการพฒันาอาจารยป์ระจ าทัง้ในและต่างประเทศ
ต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด (สมศ.)   

6,000.00  3 
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

5.12 งบประมาณส าหรบัการพฒันาบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทัง้ใน
และต่างประเทศต่อจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทัง้หมด 
(สมศ.)   

1,500.00  3 

5.18 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอการท างาน (TQA) 
  

5.21 รอ้ยละของค่าตอบแทนของบุคลากรต่องบด าเนินการ (TQA)  
  

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone) 3.00  
รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 5 2.60 

 
 

มาตรฐานท่ี 6 ด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 

6.3 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรบณัฑติศกึษาซึง่มคีุณสมบตัิ
เป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ีท่ าหน้าทีอ่าจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์(สกอ.) 

94.74  3 

6.5 
  

สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่ง
อาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์(สกอ. สมศ.)  

 ผศ. รศ. ศ. 73.68  
3   รศ. ศ. 39.47  

6.10 รอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุในรอบ 5 ปี (TQA) 25.00  1 
รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone)  2.33 

ตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone)   เลือกอย่างน้อย  2   ตวับ่งช้ี 

6.8 รอ้ยละของกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษาทีม่นีกัศกึษาเขา้
รว่มโครงการ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ตามแผนของกจิกรรมหรอื
โครงการทีไ่ดก้ าหนดไว ้(มจธ.) 

  

6.12 
  

สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาตร ี
ปรญิญาโท ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าต่ออาจารย์
ประจ าทัง้หมด (สกอ. สมศ.) 

  ป.เอก 92.11  
3 

  ป.ตร ี 0.00  
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

6.14 รอ้ยละของจ านวนอาจารยช์าวต่างชาตต่ิอจ านวนอาจารยป์ระจ า
ทัง้หมด (Ranking) 

5.26  3 

6.15 รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาชาวต่างชาตต่ิอจ านวนนกัศกึษา
ทัง้หมดในคณะ (มจธ.)   

6.16 จ านวนหนังสอืหรอืต าราทีเ่ขยีนเป็นภาษาต่างประเทศทีต่พีมิพ์
โดยส านกัพมิพ์ (Ranking)  

  

6.17 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบการจดั
การศกึษาของคณะ (TQA)  

  

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีแบบเลือก (Green Zone)    3.00 
รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 6 2.60 

 
 

มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
คะแนนเมื่อ 
เทียบเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีแบบบงัคบั (Red Zone) 
7.2 การส่งตารางขอ้มลูพืน้ฐาน (Common Data Set ตาม

ก าหนดเวลา)  
3.00  3 

7.3 
จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในของคณะ (มจธ.) 

1.00  1 

รวมคะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ี 7 2.00 
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จดุแขง็ จดุอ่อน และข้อเสนอแนะ 
 

คณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัดุมผีลการประเมนิถ่วงน ้าหนักในภาพรวมทุกมาตรฐาน     
มีคะแนนประเมิน 2.58 จากคะแนนเตม็ 3 คะแนน ซึง่เมื่อเทยีบกบัเกณฑก์ารตดัสนิผลอยู่ในระดบั 
ดีมาก และเมื่อวิเคราะห์คะแนนของแต่ละตวับ่งชี้เทยีบกับเกณฑ์การประเมนิ พบว่า จากจ านวน    
ตวับ่งชีท้ ัง้หมด 38 ตวับ่งชี ้แบ่งเป็นตวับ่งชีแ้บบบงัคบั 28 ตวับ่งชี ้และตวับ่งชีแ้บบเลอืก 10 ตวับ่งชี ้
คณะมตีวับ่งชีท้ีไ่ดค้ะแนนเตม็ 3 คะแนน 30 ตวับ่งชี ้คดิเป็นรอ้ยละ 78.95 

เมื่อแยกวเิคราะห์เป็นรายมาตรฐาน พบว่า คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุได้รบัคะแนน
การประเมนิเรยีงล าดบัสงูสุดไปจนถงึต ่าสุด ดงันี้ 

1. มาตรฐานที ่2 ดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์  ไดค้ะแนน 3.00 
2. มาตรฐานที ่3 ดา้นการบรกิารวชิาการ    ไดค้ะแนน 2.67 
3. มาตรฐานที ่5 ดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร  ไดค้ะแนน 2.60 
4. มาตรฐานที ่6 ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  ไดค้ะแนน 2.60 
5. มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพบณัฑติ    ไดค้ะแนน 2.44 
6. มาตรฐานที ่4 ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม  ไดค้ะแนน 2.00 
7. มาตรฐานที ่7 ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา  ไดค้ะแนน 2.00 
จากการวเิคราะห์ผลการประเมนิตามตวับ่งชี้ในแต่ละรายมาตรฐาน พบว่า คณะพลงังาน

สิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจีดุแขง็ จดุอ่อน และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาทีส่ าคญั ดงันี้ 
 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพบณัฑิต 

จดุแขง็  
 1. คณะมนีักศกึษาปจัจุบนัและศษิยเ์ก่าไดร้บัรางวลัและประกาศนียบตัรยกย่องจ านวนมาก 
ซึง่ช่วยสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่คณะไดเ้ป็นอยา่งด ี
 2. คณะมจี านวนบทความที่ได้รบัจากวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและเอกจ านวนมาก      
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเขม้แขง็ดา้นงานวจิยัของคณะ 

จดุอ่อน 
บณัฑติระดบัปรญิญาโทและเอกทีส่ าเรจ็การศกึษาภายในเวลาทีก่ าหนดมจี านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรหามาตรการหรอืวธิกีารส่งเสรมิให้นักศึกษาระดบัปรญิญาโทและเอกส าเรจ็

การศึกษาในเวลาที่ก าหนดมากขึ้น ทัง้นี้มาตรการหรอืวิธีการดงักล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
บทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์

2. คณะควรใชข้อ้มลูการรบัรางวลั เกยีรตบิตัร และประกาศนียบตัรของนักศกึษาในปจัจุบนั
และศษิยเ์ก่า เพื่อประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาเก่ง ๆ มาศกึษาต่อทีค่ณะ 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
จดุแขง็  
คณะมคีวามเป็นเลศิในดา้นงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์
ข้อเสนอแนะ 
คณะควรให้ความส าคญัในการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยั

เพื่อใหข้อ้มลูสอดคลอ้งและตรงกนั 
 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
จดุแขง็  

  คณะมคีวามเป็นเลศิในดา้นการบรกิารวชิาการ 
จดุอ่อน 
คณะมกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้รบับรกิารในโครงการต่างๆ น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

โครงการทัง้หมด 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรตรวจสอบขอ้มูลกบัหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะขอ้มูลใน 
ตวับ่งชี ้3.8 เรื่อง จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวิชาการทีค่ณะมสี่วนร่วมกบัองคก์รภายนอก
มหาวทิยาลยั 

2. คณะควรนับจ านวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการแทนการนับจ านวนองค์กรที่มี
ความรว่มมอืกบัคณะ ทัง้นี้คณะอาจศกึษาวธิกีารนบัจ านวนกจิกรรมหรอืโครงการจากคู่มอืการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในของมหาวทิยาลยั 
 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

จดุอ่อน 
คณะจดัสรรงบประมาณส าหรบักจิกรรมหรอืโครงการอนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรมค่อนขา้งน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
คณะควรจดัสรรงบประมาณในการอนุรกัษ์  พัฒนา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและ

วฒันธรรมใหม้ากขึน้ 
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านการพฒันาสถาบนัและบคุลากร 
จดุแขง็  
คณะมอีาจารยท์ีม่คีุณภาพและศกัยภาพสงู 
จดุอ่อน 
1. อาจารยเ์ขา้รว่มประชุมหรอืน าเสนอผลงานวชิาการค่อนขา้งน้อย 
2. คณะจดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารยป์ระจ าค่อนขา้งน้อย 

 ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนหรอืพฒันาอาจารยใ์หม้ากขึน้ 
 
มาตรฐานท่ี 6 ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

 จดุแขง็  
 คณะมอีาจารยท์ีม่คีุณวุฒสิูง กล่าวคอื อาจารย์ส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 90 จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก และมากกว่าร้อยละ 70 มตี าแหน่งทางวชิาการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารยข์องคณะ      
มคีุณภาพสงู 

จดุอ่อน 
คณะมหีลกัสตูรเพยีง 3 ใน 12 หลกัสตูร ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุในรอบ 5 ปี  
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรปรบัปรุงหลกัสูตรทีย่งัไม่ไดร้บัการปรบัปรุงโดยด่วนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ของ สกอ. 
2. คณะควรใชจุ้ดแขง็ของอาจารย์ทีม่คีุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการสูงเพื่อดงึดูดนักศกึษา

เก่ง ๆ ใหม้าศกึษาต่อทีค่ณะ 
 
มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 

จดุอ่อน 
คณะมจี านวนโครงการหรอืกจิกรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาค่อนขา้งน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจดัโครงการหรอืกจิกรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในคณะใหม้ากขึน้ 

2. คณะควรก าหนดวตัถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้ารบับรกิาร และผลการ
ประเมนิโครงการหรอืกจิกรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในคณะ 
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