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ส่วนท่ี 1 

บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
 

 สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (ฟีโบ้) ก่อตัง้ขึน้ปี 2538 ระหว่างแผนพฒันาการศกึษาฉบบัที่ 7    

และยกวทิยฐานะของศูนย์ปฏิบตัิการพฒันาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  

เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2546 โดยมีหน้าที่วจิยัพฒันา ให้บริการวชิาการแก่สังคม เปิดสอนหลักสูตรที่มี

ความสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได้ ทัง้นี้ ได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 6 ส่วนงาน ได้แก่ ฝ่าย

การศกึษา ฝ่ายบรกิารวชิาการ ฝ่ายวจิยั สํานักงานผูอ้ํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยขี ัน้สูงในกระบวนการผลติ 

(@M) และศูนย์วศิวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวตักรรม (KGEO) ซึ่งในปัจจุบนัสถาบนัฯ มีจํานวน

บุคลากรรวม 36 คน ประกอบดว้ยพนกังานสายวชิาการและสนบัสนุนวชิาการ 12 คน พนักงานสายวชิาชพี

อื่น 6 คน ลูกจา้งมหาวทิยาลยั 18 คน 

สําหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมนิได้

ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พร้อมทัง้ได้

ตรวจเยีย่มพืน้ที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร

การดําเนินงานของคณะจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศกึษาปัจจุบนั และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย

คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการดําเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงันี้ 

 สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มีผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัดี (4.06) โดยจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก 

จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 

(5.00) และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (5.00) สําหรบัองค์ประกอบที่คณะมีผลการ

ดําเนินงานอยู่ในระดบัดี จํานวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต (3.62) 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนักศกึษา (4.00) องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (4.33) องคป์ระกอบที ่

5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.00)  องคป์ระกอบที ่6 การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม (4.00) องค์ประกอบ

ที่ 7 การบริหารและการจดัการ (4.33) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

(4.00) 
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ส่วนท่ี 2 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาควสนาม 

รอบการประเมินปี 2556 มรีายนามต่อไปนี้  

 

1.  รศ.ชาญ ถนดังาน ประธานกรรมการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 

2.  รศ.สุมาล ี อุณหวณชิย ์ กรรมการ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 

3.  รศ.ดร.สุชปา เนตรประดษิฐ ์ กรรมการ 

4.  รศ.ดร.ยุวพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์ กรรมการ 

5.  ผศ.ดร.ปรชีา เตมิสขุสวสัดิ ์ กรรมการ 

6.  ผศ.ณฐัวฒุ ิ ชยาวนิช กรรมการ 

7.  ดร.เอกชยั เป็งวงั เลขานุการ 

8.  คุณกาญจนา จนัทรว์นั เลขานุการ 

9.  คุณดลยาทพิย ์ ภทัรกุลอรุณ เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 

บทนํา 

 
 สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ปัจจุบนัตัง้อยู่ที่อาคารปฏบิตักิารพื้นฐาน เลขที่ 126 

ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  เดมิเป็นศูนย์วจิยัภายใต้สํานักวจิยัและบรกิาร

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีใชช้ื่อว่า “ศูนย์ปฏบิตักิารพฒันา

หุ่นยนต์ภาคสนาม” ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพฒันาการศกึษาฉบบัที่ 7 ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 

เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมมีตยิกวทิยฐานะของศนูยป์ฏบิตักิาร

พฒันาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็น “สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม” โดยมีหน้าที่วจิยัพฒันา ให้บริการ

วชิาการแก่สงัคม และเปิดสอนหลกัสูตรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได้  โดยพนัธกจิหลกั

ของสถาบนัฯ คือ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านวทิยาการหุ่นยนต์และการจดัการเทคโนโลยี เพื่อ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อยกระดบัความสามารถการแข่งขนัของประเทศและถ่ายทอดและจดัการองค์

ความรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองคก์รและสู่สงัคม 

 ทัง้นี้ ในปี 2557 สถาบนัฯ ไดย้า้ยทีท่ําการใหม่มายงัอาคารปฏบิตักิารพื้นฐาน 9 ชัน้ ด้านหลงัคณะ

วทิยาศาสตร์ ปัจจุบนัเข้าใช้พื้นที่จํานวน 3 ชัน้ พร้อมจดัเตรียมสิง่อํานวยความสะดวก ได้แก่ ห้องสมุด 

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์หอ้งวจิยัต่างๆ เนื่องจากความเป็นหน่วยงานขนาดเลก็ ทําใหส้ถาบนัมนีโยบาย

ที่ชดัเจนในด้านการใชง้านพื้นที่ของสถาบนัโดยคํานึงถงึประสทิธผิลและความคุ้มค่าของการใช้พื้นที่และ

อุปกรณ์ใหม้ากทีสุ่ด  

สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เนื่องจากมกีารรวมงาน

ดา้นการวจิยั การบรกิารวชิาการ และการใหบ้รกิารทางการศกึษาเขา้ด้วยกนัอย่างเป็นระบบ โดยจะเหน็ได้

ชดัเจนจากโครงสร้างการบรหิารขององค์กรที่ได้แบ่งเป็นสามฝ่ายคอืฝ่ายวจิยั ฝ่ายอุตสาหกรรม และฝ่าย

การศกึษา ซึ่งทําใหก้ารดําเนินงานของสถาบนัเป็นไปตามวสิยัทศัน์ขององค์กรที่ได้ตัง้ไวค้อื การสร้างความ

เป็นเลศิทางวทิยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลย ีอนันําไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประเทศไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม   

เนื่องจากสถาบนัฯเป็นหน่วยงานของรฐัและอยู่ภายใต้มหาวทิยาลยัซึ่งมภีารกจิหลกัคอืการจดัการ

เรยีนการสอนและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กบัประเทศ ดงันี้ภารกิจหลกัของสถาบนัฯจงึต้องทําหน้าที่

สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมคีวามเป็นผูนํ้าในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ

รวมทัง้สร้างงานวจิยัทางด้านหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัทิี่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศไทย ทําให้

ความสามารถเชงิแขง่ขนัของสถาบนัฯนัน้มุ่งเน้นไปทีก่ารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ ซึ่งสามารถทําให้

ผู้เรียนได้รับความรู้ทัง้เชิงทฤษฏีและปฎิบัติควบคู่กนัเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมืออาชีพเมื่อจบ

การศกึษา กลยุทธใ์นดา้นการจดัการเรยีนการสอนที่ทางสถาบนัได้นํามาใชน้ัน้ประกอบด้วยการเรยีนแบบ 

project-based ซึ่งจะทําใหผู้เ้รยีนได้ทดลองปฏบิตัจิรงิ การส่งเสรมิให้นักศกึษาเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต์

ต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ รวมไปถงึการจดัแสดงผลงานของสถาบนัอย่างสมํ่าเสมอเพื่อทําให้ผลงานของ

สถาบันเป็นที่รู้จ ักและทําให้นักศึกษามีความตระหนักถึงการสร้างผลงานที่ต้องใช้ได้จริงและทนทาน 
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เนื่องจากจุดเด่นทีช่ดัเจนของสถาบนัฯคอืความเป็นสหวทิยาการของเทคโนโลยหีุ่นยนต ์ทางสถาบนัมคีวาม

มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหน่วยงานทีส่รา้งผลกระทบต่อสงัคมอย่างเป็นรูปธรรมในดา้นการผลติบณัฑติเพื่อเป็นวศิวกร

ทีม่คีุณภาพและเป็นนักวจิยัที่มคีวามเป็นมอือาชพี ซึ่งมคีวามเขา้ใจเชงิลกึเกี่ยวกบัเทคโนโลยหีุ่นยนต์และ

ระบบอตัโนมตั ิสามารถสรา้งงานนวตักรรมทีใ่ชไ้ดจ้รงิในประเทศ มคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและสรา้ง

ระบบ (system integration) ซึ่งต้องใชค้วามเชีย่วชาญในหลายสาขาของวศิวกรรมศาสตร์อนัประกอบไป

ด้วยไฟฟ้า เครื่องกล คอมพวิเตอร์ อุตสาหการ สถาบนัฯจงึมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ในการจดัการเรยีนการ

สอนในรูปแบบทีเ่น้นการคดิอย่างเป็นระบบโดยมกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร ์

มกีารนําความรู้ทางทฤษฎีและทกัษะจากการปฎิบตัจิรงิมารวมกนั เพื่อให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้จรงิในวทิยาการ

ด้านหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิและพฒันาไปสู่ผู้ที่มคีวามสามารถในการเรยีนรู้ได้ตลอดชวีติ บณัฑิตที่

สถาบนัฯไดผ้ลติขึน้ตลอดชว่งเวลาทีส่ถาบนัฯไดด้ําเนินงานมาประมาณเกอืบยีส่บิปีนัน้ไดเ้ป็นกําลงัสําคญัใน

การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบอย่างชดัเจนต่อประเทศไทยได้อย่างแท้จรงิ นอกจากนัน้ความเป็นองค์กรระดบัสถาบนัฯทําให้มี

ความสามารถการบรหิารจดัการองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึ่งทําใหเ้กดิเป็นความเชีย่วชาญเฉพาะทางจากการ

วจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มคีวามร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัผูใ้ชเ้ทคโนโลยี เพื่อให้งานวจิยั

ไดส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในระดบัตน้แบบภาคสนามและระดบัตน้แบบอุตสาหกรรม 

ในส่วนของงานวจิยัและการบริการวชิาการนัน้ ผลงานต่างๆของสถาบนัจะต้องทํางานได้จรงิและมีความ

น่าเชือ่ถอืสูง ซึ่งการมฝ่ีายอุตสาหกรรม และศนูย ์@M อยู่ในโครงสรา้งของสถาบนัอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ ทํา

ใหส้ถาบนัสามารถใหก้ารบรกิารวชิาการแก่ภาครฐัและเอกชนได้อย่างมอือาชพี  ปัจจุบนังานวจิยัทัง้สี่กลุ่ม

ของสถาบนัมกีารสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกอย่างชดัเจน และมคีวามเชื่อมโยงตัง้แต่

ข ัน้ตอนของการวจิยัพฒันา การทดสอบในห้องวจิยั การทดสอบในภาคสนาม จนนําไปสู่การต่อยอดเชงิ

พาณิชย์ นับตัง้แต่เริม่มกีารยกวทิยฐานะจากศูนย์วจิยัมาเป็นสถาบนัในปี 2543 จนถงึปัจจุบนั สถาบนัฯมี

ผลงานตพีิมพ์กว่า 200 ผลงาน รวมทัง้ผลงานที่เป็นผลงานเชงิประจกัษ์และผลติภัณฑ์อกีไม่ตํ่ากว่า 100 

โครงการ  จากการกําหนดแนวทางการวจิยัทีช่ดัเจนดงัทีก่ล่าวมา ทําใหค้ณาจารยแ์ละนกัวจิยัของสถาบนั มี

ความเขา้ใจร่วมกนัถงึทศิทางของการวจิยัพฒันา และมกีารประสานงานด้านการวจิยัและการเรยีนการสอน

เขา้ดว้ยกนัผา่นทางการเรยีนการสอนเชงิโครงงาน (project-based learning) ในระดบับณัฑติศกึษาทัง้สอง

หลกัสูตรของสถาบนัคอืหลกัสูตรวทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(FRA) และ หลกัสูตรธุรกจิเทคโนโลย ี

(TEP) จากประสบการณ์ในการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา ทําใหท้างสถาบนัฯไดม้กีารพฒันาหลกัสูตร

วศิวกรรมหุ่นยนต์ขึน้ในระดบัปรญิญาตร ีโดยมุ่งเน้นที่การศกึษาแนวบูรณาการ ปรบัวธิกีารเรยีนการสอน

ทางดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์บบใหม่ ให้เน้นในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวชิาต่างๆ และความสมัพนัธ์

ระหว่างความเข้าใจเชงิทฤษฏีและการลงมือภาคปฏิบตัิ และมีแผนการผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมในลกัษณะของโครงการ WIL (Work-integrated Learning ) เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์กบัการปฏบิตังิานในสถานประกอบการจรงิระหว่างการเรยีนอกีด้วย นอกจากนัน้ทางสถาบนั

ยงัถอืวา่การใหค้วามรูต้่างๆต่อสงัคมเป็นภารกจิที่สําคญั จงึได้มกีารพฒันาโครงการต่างๆเพื่อส่งเสรมิการ

เรยีนรู้ และบรกิารทางการศกึษาอื่น ๆ เช่นการจดัค่ายให้ความรู้กบัเยาวชน (FRA and TEP camp) การ

แสดงผลงาน เป็นตน้  
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ส่วนท่ี 4 

วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ประชุมร่วมกนัเพื่อกําหนดแผนการประเมนิ           

สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ในวนัที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 

ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเกบ็ขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนกําหนดเกณฑ์การ

ประเมินให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละ

องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

 องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ชาญ ถนดังาน, รศ.ดร.สุชปา เนตรประดษิฐ ์

องคป์ระกอบที ่2   ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ปรชีา เตมิสุขสวสัดิ,์ ผศ.ณฐัวฒุ ิชยาวนิช 

 องคป์ระกอบที ่3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ รศ.สุมาล ีอุณหวณชิย,์ รศดร.ยุวพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน 

พรอ้มใหค้ณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวั

บ่งชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 

4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั

ผูบ้ริหารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศกึษาปัจจุบนั และศษิย์เก่า ตลอดจนศกึษารายงาน

ประจําปี รายงานการประชมุ แผนกลยุทธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ

ขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เชน่ จํานวนบุคลากร จํานวนนกัศกึษา จํานวนผูส้ําเรจ็การศกึษา จํานวน

หลกัสูตร เป็นต้น โดยวนัสุดท้ายของการประเมินจะมีกระบวนการ closing meeting ซึ่งเป็นกลไกการ

แลกเปลี่ยนเอกสารหรือหลกัฐานอ้างองิ (หากมเีพิ่มเติม) ระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของคณะและ

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิทีเ่หน็พอ้งร่วมกนั  

 

4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัจดัทํารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ที่มี

การระบุขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพฒันาใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 

ผลการประเมิน 
 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

 

ผลการประเมิน

   องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

   องค์ประกอบที่ 2 4.17 3.75 2.00 3.62 การดําเนินงานระดับดี

   องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   องค์ประกอบที่ 4 5.00 4.00 - 4.33 การดําเนินงานระดับดี

   องค์ประกอบที่ 5 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   องค์ประกอบที่ 6 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   องค์ประกอบที่ 7 - 4.33 - 4.33 การดําเนินงานระดับดี

   องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

   องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

   ของทุกองค์ประกอบ
4.44 4.12 2.00 4.06 การดําเนินงานระดับดี

   ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ต้องปรับปรุง ระดับดี การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง

   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้

   3.51 - 4.00  การดําเนินงานระดบัดี

   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.3  รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานที่ 1 - - 2.00 2.00 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

   มาตรฐานที่ 2

       มาตรฐานที่ 2 ก - 4.67 - 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก

       มาตรฐานที่ 2 ข 4.44 3.89 - 4.03 การดําเนินงานระดับดี

   มาตรฐานที่ 3 - 3.50 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

   ของทุกมาตรฐาน
4.44 4.12 2.00 4.06 การดําเนินงานระดับดี

   ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ต้องปรับปรุง ระดับดี การดําเนินงานระดับดี

P O รวม 

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง

   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้

   3.51 - 4.00  การดําเนินงานระดบัดี

   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.17 2.00 3.86 การดําเนินงานระดับดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.13 - 4.13 การดําเนินงานระดับดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้

  และนวัตกรรม
4.17 3.50 - 3.83 การดําเนินงานระดับดี

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

  ของทุกมุมมอง
4.44 4.12 2.00 4.06 การดําเนินงานระดับดี

  ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ต้องปรับปรุง ระดับดี การดําเนินงานระดับดี

P O รวม 

มุมมอง

ด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง

   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้

   3.51 - 4.00  การดําเนินงานระดบัดี

   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจัดการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 4.17 3.33 - 3.67 การดําเนินงานระดับดี

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.40 - 4.40 การดําเนินงานระดับดี

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

   ของมาตรฐานที่ 1
4.17 4.11 - 4.12 การดําเนินงานระดับดี

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.33 2.00 3.75 การดําเนินงานระดับดี

   (2) ด้านการวิจัย 5.00 4.00 - 4.33 การดําเนินงานระดับดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สังคม
- 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   (4) ด้านการทํานุบํารุง

        ศิลปะและวัฒนธรรม
- 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

   ของมาตรฐานที่ 2
5.00 4.13 2.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

   ของทุกมาตรฐาน
4.44 4.12 2.00 4.06 การดําเนินงานระดับดี

   ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ต้องปรับปรุง ระดับดี การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง

   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้

   3.51 - 4.00  การดําเนินงานระดบัดี

   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง ตามรายองค์ประกอบ

คณุภาพ 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ 

 

จดุแขง็ 

- สถาบนัจดัทาํแผนกลยุทธ ์และเป้าหมายทีช่ดัเจน โดยบุคลากรมสี่วนร่วมในการดําเนินการ มกีาร

ถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานและดาํเนินการตามพนัธกจิ 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลของผลการดําเนนิงานแต่ละหน่วยงานเพือ่ประโยชน์ในการตดิตาม

ความกา้วหน้าของแผน 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

- การเขยีนแผนปฏบิตักิารประจําปียงัไม่ชดัเจนและขาดความเชือ่มโยงระหวา่งแผนกลยุทธ ์

- การประเมนิผลการดําเนนิการตามตวับ่งชีย้งัไมช่ดัเจนและครบถว้นตามเป้าหมายทีก่าํหนด 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรปรบัปรุงการเขยีนแผนปฏบิตักิารประจําปีใหส้ามารถตดิตาม ตรวจสอบผลการดําเนนิงานได้

อย่างชดัเจนและมคีวามเชือ่มโยงระหวา่งเป้าหมายในเชงิกลยุทธ ์

- ควรประเมนิและวเิคราะหผ์ลการดําเนินการตามตวับ่งชีเ้พื่อใหท้ราบปัญหา แนวทางการปรบัปรุง 

และพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

 

จดุแขง็ 

- องคก์รมขีนาดเลก็ อาจารยม์วียัใกลเ้คยีงกนั ทาํใหง้่ายต่อการทําใหเ้หน็เป้าหมายร่วมกนั  

- จดัการเรยีนการสอนแบบ module ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั 

- การมพีืน้ทีเ่ป็นเอกเทศ และมพีืน้ทีม่ากพอทีจ่ะจดัการเรยีนการสอนและหอ้งปฏบิตักิารหรอืหอ้ง

วจิยัไดส้ะดวก 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- การพฒันาหอ้งวจิยัใหเ้ป็นศนูยท์ดสอบดา้นหุ่นยนตเ์พื่อสนบัสนุนดา้นรายไดแ้ละเป็นแหล่งเรยีนรู้

ทีเ่พิม่ขึน้ 
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- ควรเริม่การทาํวจิยัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาแนวทางการเรยีนการสอนทีม่สีมัฤทธผิลดว้ย

ประสทิธภิาพสูงสุด 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

- ควรมรีะบบและกลไกตรวจตดิตามการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษา 

- ควรมกีารประเมนิความสําเรจ็ของแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรและทําเป็นบนัทกึการปรบัปรุง

แผน เพื่อสามารถถอดบทเรยีนทําใหเ้กดิการเรยีนรู ้

- กจิกรรมพฒันานกัศกึษาต่างๆควรมกีารกําหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนที่สอดคลอ้งกบัคุณธรรมจรยิธรรม

ทีส่ถาบนักําหนด  

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรเตรยีมแผนบุคลากรใหส้ามารถรองรบัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจจะหาคน

เพิม่หรอือาจจะตอ้งขอความร่วมมอืจากอาจารยค์ณะอื่น 

 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

จดุแขง็ 

-  นกัศกึษาสามารถนํากจิกรรมทีเ่รยีนรูไ้ปเชือ่มโยงกบังานในอุตสาหกรรมไดจ้รงิ 

-  นกัศกึษานํากจิกรรมไปบูรณาการกบัปัญหาหรอืโจทยข์องจรงิเพื่อใหไ้ดอ้งคว์ามรูใ้หม่ 

-  สถาบนัฯ มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัศกึษา วางแผนงาน ดาํเนินการ ประเมนิผล จากงานจรงิ โดย

นกัศกึษาเอง 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  ควรส่งเสรมิกจิกรรมทีใ่หค้วามรูด้า้นการผลติและการลงทุนใหน้กัศกึษา 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

-  การสรา้งเครอืขา่ยพฒันากจิกรรมนกัศกึษาทัง้ในคณะฯและนอกคณะฯ 

-  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบนั 

-  การเกบ็ขอ้มูลศษิยเ์ก่าอย่างเป็นระบบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

-  ควรมกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม  
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

จดุแขง็ 

-  บุคลากรมศีกัยภาพในการวจิยัสงู 

-  มผีลงานวจิยัทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงานภายนอกและนําไปใชป้ระโยชน์

ไดจ้รงิ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  ควรส่งเสรมิบุคลากรใหม้กีารจดสทิธบิตัร เพือ่รกัษาทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

-  ควรมกีารรวบรวม วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ความรูจ้ากงานวจิยัเพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีห่น่วยงานอื่น

เขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

-  ควรมกีารจดัการความรู ้(KM) เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูง้านวจิยัทีเ่กดิขึน้ ในหน่วยงานใหก้บั

บุคลากรในหน่วยงานอื่น หรอื บุคคลทัว่ไปรบัทราบ  

 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 

จดุแขง็ 

- เป็นองคก์รทีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืดา้นวทิยาการหุน่ยนตว์า่ เป็นหนึ่ง ไม่รองใคร ซึ่งสามารถนําไปสู่

การบรกิารวชิาการตอ่สงัคมทีเ่ป็นประโยชน์ ไดร้บัความเชือ่ถอืในดา้นวชิาการทีเ่ขม้แขง็ ร่วมกบัการมี

บุคลากรทีม่คีวามสามารถสูงดา้นวชิาการ 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

- วทิยาการทีส่รา้งขึน้ยงัไม่กระจายสูง่านบรกิารวชิาการทีเ่ป็นชมุชนหรอืสงัคม ในภาพรวมที่

เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอยู่ของสงัคมและชมุชนยงัเป็นวทิยาการทีม่รีาคาสูง และระดบัผูใ้ชบ้รกิารยงัตอ้งเป็น

พวกชืน่ชอบเทคโนโลยเีท่านัน้ (HiTech)  

 

ข้อเสนอแนะ 

- ทีผ่า่นมาสถาบนั ฯ สามารถสรา้งผลงานวจิยั ซึง่สามารถนําไปสูก่ารบูรณาการวชิาการดา้นการ

เรยีนการสอน และวจิยัจากบุคลากรในองคก์ร ซึ่งมทีัง้อาจารย ์นกัวจิยั วศิวกร และนกัศกึษาบณัฑติศกึษา 

โดยไมม่ภีาระงานสอนมากเทา่ปัจจุบนัเนื่องจากเริม่เปิดสอนระดบัปรญิญาตร ีซึง่ทําใหบุ้คลากรตอ้งใชเ้วลา

มาก แต่ถา้สามารถผลตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีม่คีวามรูค้วามสามารถร่วมกบังานวจิยัไดเ้พิม่ขึน้ จาก

วธิกีารเรยีนการสอนแบบ Cluster หรอืการบูรณาการ จะทําใหเ้กดิผลงานดา้นการวจิยัซึ่งนําไปสู่ผลงานดา้น

การบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้  
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องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 

  

จดุท่ีควรพฒันา 

- ความชดัเจนของการบูรณาการงานดา้นทาํนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการ

สอน 

- การประเมนิและปรบัปรุงความสาํเรจ็ของการบูรณาการดา้นทาํนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรวางระบบ การบูรณาการ การประเมนิความสําเรจ็ของการบูรณาการ และนําผลการประเมนิ

ไปปรบัปรุงการบูรณาการกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 

 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

 

 จดุท่ีควรพฒันา 

- กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัิ

ทีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ําหนด มาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกําหนดผูร้บัผดิชอบในการวเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรูท้ ัง้ทีม่อียู่ในตวับุคคล และแหล่งเรยีนรู้

อื่น ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพือ่ใหบุ้คลากรกลุ่มเป้าหมาย

ทีต่อ้งการเพิม่พูนความรูค้วามสามารถเขา้ถงึแนวปฏบิตัทิีด่ไีดง้่าย รวมทัง้ประเดน็การจดัการความรูท้ี่

มุ่งเน้นตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั เชน่ จํานวนนวตักรรมดา้นวทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัทิีผ่ลติได้

ต่อปี 

 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 

 จดุท่ีควรพฒันา 

- ระบบสารสนเทศทางการเงนิเพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั และง่ายต่อการใชง้าน มาชว่ยใหผู้บ้รหิารเขา้ถงึ

ขอ้มูลทางการเงนิ ไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานทางดา้นการเงนิและ

งบประมาณของสถาบนัฯ 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

 

จดุท่ีควรพฒันา 

- การกําหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัฯ 

- ระบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทัง้ 9 องคป์ระกอบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรกําหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั และมกีารประเมนิความสําเรจ็ของตวับ่งชี้

เพื่อแสดงศกัยภาพของสถาบนั 

- ควรพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงขอ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่

ครบถว้น 

 

5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิ

ของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.06 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปัจจยันําเข้า มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 รองลงมา คือตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มี

ค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจําแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  

 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่

ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

 องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

 คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลีย่  3.62 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชี้

ดา้นปัจจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.17 รองลงมา คอืตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ  มคี่าเฉลี่ย 3.75 และตวับ่งชี้

ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  

 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นปัจจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ  มคี่าเฉลีย่ 4.00 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

องค์ประกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 5.00  

 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.00  

 

5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ

ของคณะสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา มีผลประเมินอยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉลี่ย 4.06 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจยันําเข ้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 รองลงมา ค ือ ตวับ่งชี ้ด ้าน

กระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจําแนกตามองคป์ระกอบ

การประเมนิ พบวา่ 

 

 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.00 โดยมี

ตวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึ่งจําแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  

1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67 เมื่อจําแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านเดียวคือตวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการ  
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2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านนําเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 

รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.89  

 

 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้          

มคี่าเฉลีย่ 3.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 

5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ

ของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบวา่มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ีมี

ค่าเฉลีย่ 4.06 ตวับ่งชีด้้านปัจจยันําเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 รองลงมา คือ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี

ค่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจําแนกตามองค์ประกอบการประเมนิ 

พบวา่  

 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.86

เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ          

ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 

 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว 

 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจําแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปัจจยันําเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากนั 5.00 

 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.83

เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปัจจยันําเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ ตวั

บ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.50  

 

5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐาน

อ้างอิงของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษามีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 4.06 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.44 รองลงมา คือ ตวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจําแนกตามองคป์ระกอบ

การประเมนิ พบวา่  

 

 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดบั

ดี มคี่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปัจจยันําเขา้การมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.17

รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.11 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบวา่ 
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1. ด้านกายภาพ  ไม่มีผลการประเมิน 

2. ด้านวชิาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อจําแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปัจจยันําเขา้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี

ค่าเฉลีย่ 3.33  

3. ด้านการเง ิน ม ีผลการประเม ินอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

 มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนั มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านปัจจยันําเข้าการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 

รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.13 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 เมื่อ

พจิารณารายดา้นย่อย พบวา่ 

1. ด้านผลิตบณัฑิต  ม ีผลการประเม ินอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านผลผลติ มี

ค่าเฉลีย่ 2.00  

2. ด้านการวจิยั มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจําแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปัจจยันําเขา้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี

ค่าเฉลีย่ 4.00  

3. ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 

4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

4. ดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 

เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว  

 

5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระยะสัน้ 

1. ควรมกีารประเมนิผลความสําเรจ็ของการดําเนนิงานในทุกดา้นตามพนัธกจิและนําผลประเมนิไป

ปรบัปรุงการดําเนินงานในรอบถดัไป  

2. ควรนําศลิปวฒันธรรมมาบูรณาการกบัหุ่นยนตเ์พื่อใหม้เีอกลกัษณ์ของความเป็นไทยและมคีวาม

สวยงาม 

3. ควรประชาสมัพนัธด์า้นงานบรกิารวชิาการใหม้ากขึน้ 

 

 



19 
 

ระยะยาว 

1. ควรพฒันาหอ้งวจิยัใหเ้ป็นศนูยท์ดสอบดา้นระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนตเ์พื่อสนบัสนุนดา้นรายไดแ้ละ

เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้ 

2. ควรเตรยีมแผนใหบุ้คลากรสามารถรองรบัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี ทัง้นี้อาจจะหาคนเพิม่

หรอือาจจะตอ้งขอความร่วมมอืจากอาจารยค์ณะอื่น 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอก

รอบสาม 

ตัวตั�ง / ตัวหาร ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี�ที� 1

ตัวบ่งชี�ที� 2 23.21/4 19.34/4 4.64 บรรลุเป้าหมาย 4.64

ตัวบ่งชี�ที� 3 ร้อยละ 18 350/4 87.5 บรรลุเป้าหมาย 5.00

ตัวบ่งชี�ที� 4

4.82

ตัวบ่งชี�ที� 5 ร้อยละ 20 บรรลุเป้าหมาย 5.00

ตัวบ่งชี�ที� 6 ร้อยละ 20 600/14 42.86 บรรลุเป้าหมาย 5.00

ตัวบ่งชี�ที� 7 ร้อยละ 7 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมย 0.00

3.33

ตัวบ่งชี�ที� 8 ร้อยละ 20 500/22 22.72 บรรลุเป้าหมาย 3.79

ตัวบ่งชี�ที� 9 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5.00

4.40

ตัวบ่งชี�ที� 10 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4.00

ตัวบ่งชี�ที� 11 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5.00

4.50

4.24

ตัวบ่งชี�ที� 12

ตัวบ่งชี�ที� 13

ตัวบ่งชี�ที� 14 4.5 57/10 5.7 บรรลุเป้าหมาย 4.75

4.75

ตัวบ่งชี�ที� 15

4.29คะแนนเฉลี�ยรวมทุกตัวบ่งชี�

ค่าเฉลี�ยกลุ่มตัวบ่งชี�พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี� 1 – 11)

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ค่าเฉลี�ยคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

ค่าเฉลี�ยคะแนนด้านการบริการวิชาการ

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4 ข้อ (1,2,3,4)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

ค่าเฉลี�ยคะแนนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าเฉลี�ยคะแนนด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

550/14

ค่าเฉลี�ยคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

ตัวบ่งชี�คุณภาพ เป้าหมาย
ผลดําเนินการ

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ด้านคุณภาพบัณฑิต
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ส่วนท่ี  6 

วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มดีงันี้  

      - 
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ภาคผนวก 
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