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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 คณะวศิวกรรมศาสตรม์หีลกัสตูรรวมทัง้สิน้ 47 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ี 19 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปรญิญาเอก 9 
หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิ้น 6,815 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 5,146 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1,472 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 197 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาใน
รุน่ปีการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 1,458 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 1,291 คน ระดบับณัฑติศกึษา 
จ านวน 167 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาโท จ านวน 153 คน และระดบัปรญิญาเอก 14 คน นอกจากนี้คณะมี
บุคลากรรวมทัง้สิ้น 372 ทัง้นี้แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงาน
มหาวทิยาลยั และกลุ่มลูกจา้ง โดยกลุ่มขา้ราชการ มบีุคลการ จ านวน 51 คน   กลุ่มพนักงาน มบีุคลากร
จ านวน 252 คน   และ กลุ่มลกูจา้ง มบีุคลากรจ านวน 69 คน 

 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบนั และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะวศิวกรรมศาสตรม์ผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยูใ่นระดบัดี (4.33) โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ (5.00)  องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั  
(5.00) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการ
จดัการ (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ (5.00) และ ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา (4.00) องค์ประกอบที่ 5 การ
บรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.50) และองคป์ระกอบทีค่ณะมผีลการด าเนินงานระดบัพอใชค้อื องคป์ระกอบที ่ 2 
การเรยีนการสอน (3.43) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัของคณะวศิวกรรมศาสตร์  รอบการ

ประเมนิปี 2556 มรีายนามต่อไปนี้ (ใหร้ะบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  รศ. ณรงค ์ อยูถ่นอม ประธานกรรมการ 

(มหาวทิยาลยัศรปีทุม) 
2.  รศ. บุญวฒัน์  อตัช ู กรรมการ  

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
3.  ดร. สุจติรา  ศรสีงัข ์ กรรมการ 

(มหาวทิยาลยศรนีครนิทรวโิรฒ) 
4.  รศ. ดร.ยวุพนิ  ด่านดุสติาพนัธ ์ กรรมการ 

(คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมจธ.) 
5.  ผศ. ดร.ปรชีา เตมิสุขสวสัดิ ์ กรรมการ 

(คณะพลงังาน สิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจธ.) 
6.  อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา กรรมการ 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจธ.) 
7.  นางสาวนิลุบล แหยมอุบล เลขานุการ 

(ส านกังานคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.) 
8.  นางมะลวิรรณ ขนุแทน เลขานุการ 

(ส านกังานคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.) 
9. นายเกรยีงไกร  เจยีมจติรวนิช เลขานุการ 

(ส านกังานคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ.) 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะวศิวกรรมศาสตรถ์อืก าเนิดขึน้พรอ้มกบัการก่อตัง้ของวทิยาลยัเทคนิคธนบุร ีปัจจุบนัมสีถานะ

เป็นคณะหนึ่งของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีโดยเริม่เปิดท าการเรยีนการสอนในปี พ.ศ. 

2503 ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ป.ว.ส.) รบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 (และ ม.8 เดมิ) ใน

ปี พ.ศ. 2508 วทิยาลยัได้เพิม่หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สูง (ป.ทส.) และปรบัเป็นหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศ.บ.) หลกัสตูร 5 ปี ในพ.ศ. 2514 จนในปี พ.ศ. 2533 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติไดป้รบัเป็นหลกัสูตร 4 ปี จนถงึปัจจบุนั คณะวศิวกรรมศาสตรเ์ปิดสอนในระดบัปรญิญาโทครัง้แรกใน

ปี 2518 และ ระดับปรญิญาเอกครัง้แรกในปี 2539 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตวิศวกรออกสู่

ตลาดแรงงานของประเทศแลว้กว่า 50,000 คนโดยวศิวกรของคณะส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศ และเป็นผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลย ี

ลกัษณะองคก์ร 

ภารกจิหลกัของคณะวศิวกรรมศาสตรป์ระกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ดา้นคอื  

1. การผลิตบณัฑิตทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก มหีลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 19 ลกั

สตูร เป็นหลกัสตูรภาษาไทย 13 หลกัสตูร และหลกัสตูรนานาชาต ิ6 หลกัสตูร  ระดบัปรญิญาโท   19  

หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรภาษาไทย 16 หลกัสูตร และหลกัสูตรภาษาองักฤษ 3 หลกัสูตร และระดบัปรญิญา

เอก 9  หลกัสูตร หลกัสูตรภาษาไทย 8  หลกัสูตร และหลกัสูตรภาษาองักฤษ 1 หลกัสูตร คณะมนีักศกึษา

รวมทัง้สิน้ 6,815 คน (ขอ้มูลเมือ่ มกราคม. 2557) แบ่งเป็น ระดบัปรญิญาตร ี5,146 คน และระดบัปรญิญา

โท 1,472 คน และปรญิญาเอก 197 คน  

2. การวิจยั บุคลากรในคณะมกีารท าวจิยัทัง้งานวจิยัพื้นฐาน และงานวจิยัประยุกต์ เป็นงานวจิยัที่

เกดิจากความรว่มมอืกบัภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ และ  

3. การบริการวิชาการ การใหบ้รกิารวชิาการของบุคลากรในคณะสามารถแบ่งออกเป็นลกัษณะต่าง 

ๆ ได้เป็น การให้ค าปรกึษา การพฒันาต้นแบบ การทดสอบ และการฝึกอบรม โดยที่คณะได้ด าเนินการ

ใหก้บัทัง้ภาครฐัและเอกชน 
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วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ. มปีณิธานทีต่ ัง้ไวต้ัง้แต่การก่อตัง้ว่า “ทฺนโต เสฎโฐมนุสเสสุ : ในหมูม่นุษย ์

ผูท้ีฝึ่กตนดแีลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิทีสุ่ด” หรอืทีรู่จ้กักนัใน motto ทีว่่า “The trained man wins” บณัฑติทีส่ าเรจ็

การศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตรไ์ด้รบัการยอมรบัและเป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในฐานะที่ท างานอย่าง

มืออาชีพและมุ่งมัน่ทุ่มเท ไม่เกี่ยงงานหนัก ลงมือปฏิบัติจริง และมีความอ่อนน้อม ซึ่งสอดคล้องกับ

วฒันธรรมองคก์รของคณะที่มุ่งเน้นถงึความเป็นมอือาชพีและมคีวามซื่อสตัยใ์นวชิาชพี (Professional and 

Integrity) ขณะเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมรบัมือกับการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสงัคมโลก ด้วยการก าหนดวิสยัทศัน์ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและ

เป้าหมายการพัฒนาของคณะไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 และมกีารปรบัแนวทางให้สอดคล้องกับการพัฒนา

มหาวทิยาลยัให้ชดัเจนขึน้ในปี พ.ศ. 2555 คอื “คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้

น าในภูมิภาคอาเซียน และมุ่งเน้นการจดัการศึกษาและผลิตผลงานวิชาการทีม่ ีคุณภาพเป็นเลิศ และ

ตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ทจ้รงิของภาคการผลติและสงัคม” มเีป้าหมายเชงิกลยุทธ ์3 ดา้น ไดแ้ก่ ด้าน 

global player, ด้าน local champion และด้าน knowledge entrepreneur พรอ้มกนัไดม้กีารก าหนดให้

มแีผนการปรบัปรุงระบบการบรหิารภายในคณะที่เป็น การสร้างความเข้มแขง็ทางการบริหารจดัการ 

(management strengthening) โดยมุ่งมัน่ต่อการพฒันาบุคลากรและการสรา้งวฒันธรรมคุณภาพภายใน

องค์กร ด้วยค าขวัญของคณะที่ว่า “Quantum Jump To The Next” โดยก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญ 5 

ประการ คอื 

1. ผลติวศิวกรมอือาชพีผูม้คีวามรูท้ีเ่ป็นเลศิและทกัษะการท างานในระดบัสากล (Global Player)  

2.  ผลติบณัฑติทางดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ศีกัยภาพการเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม ในภาคอุตสาหกรรม

และเทคโนโลย ี(Local Champion) 

3.  ผลติวศิวกรมอือาชพีทีม่ทีกัษะทางดา้นธุรกจิ (Knowledge Entrepreneur)  

4.  ผลติผลงานวจิยัระดบัโลกดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5. พฒันาสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สมรรถนะหลกั (core competencies) ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ คอื ความยดืหยุน่และคล่องตวัในการ

ตอบสนองความต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนการประเมนิ           
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ในวนัที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย 
แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์ารประเมนิใหส้อดคล้องไป
ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของแต่ละองคป์ระกอบในรายงานการ
ประเมนิตนเอง ดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ รศ. ณรงค ์อยูถ่นอม, ผศ. ดร. ปรชีา เตมิสุขสวสัดิ ์

องคป์ระกอบที ่2       ผูร้บัผดิชอบ รศ. บุญวฒัน์ อตัช,ู อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา 
 องคป์ระกอบที ่3, 4, 5      ผูร้บัผดิชอบ  ดร.สุจติรา ศรสีงัข,์ รศ. ดร.ยวุพนิ ด่านดุสติาพนัธ์ 
 นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน 
พรอ้มใหค้ณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวั
บ่งชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่า  ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนกัศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลักสูตร เป็นต้น โดยวันสุดท้ายของการประเมินจะมีกระบวนการ close meeting ซึ่งเป็นกลไกการ
แลกเปลี่ยนเอกสารหรอืหลกัฐานอ้างอิง (หากมเีพิ่มเติม) ระหว่างผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้องของคณะและ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิทีเ่หน็พอ้งรว่มกนั  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ที่มี
การระบุขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุพฒันาใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 4.00 - 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
5.00 4.35 2.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

P O รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.00 2.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.38 - 4.38 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
5.00 4.35 2.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

P O รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 
 

 

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
5.00 4.11 - 4.27 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 2.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
5.00 4.63 2.00 4.40 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
5.00 4.35 2.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

ตาราง ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
จดุแขง็  

 คณะฯ มแีผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปีส าหรบัการบรหิารจดัการพฒันาคณะฯ ทีพ่รอ้ม 
ดว้ยตวับ่งชี้และเป้าหมายครบถ้วน มกีารรายงานผลที่ดรีายงานต่อ มหาวทิยาลยั ม. ให้ความสนใจในการ
เสนอแนะใหม้าปรบัปรงุแผน 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ในการรายงานผลการด าเนินการควรแสดงเปรยีบเทยีบในแผนปฏบิตักิารประจ าปีและแผนกลยทุธ์ 
ฉบบัเดมิ จะไดเ้หน็ความแตกต่างและการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน ซึง่จะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายใหมอ่ยา่ง
มเีหตุมผีล 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
จดุแขง็  
  1.การจดัการเรยีนการสอนทีร่าชบุร ี เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีด่ ี มกีารประชุมกลุ่มอาจารย์
ผูส้อนเป็นระยะๆ เพื่อประเมนิสถานการณ์และปรบัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
  2.คณะฯ ใหค้วามส าคญักบับุคลากรสายสนับสนุน  โดยส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาตนเองจากการอบรม
และการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั (R2R) 

3. ควรมแีผนบรหิารและแผนพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน  มโีครงการ  กรอบเวลาและตวัชีว้ดัของแผน 
4. ควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

ทีค่ณะฯ ไดก้ าหนดไว ้
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
   ควรจดัใหม้กีารประชุมกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนอย่างต่อเนื่องและมกีารด าเนินการทุก Module  เพื่อ
ประเมนิสถานการณ์และปรบัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  และมกีารขยายผลต่อในคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์บางมด 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
จดุแขง็  

1. การมรีะบบศษิยเ์ก่าสมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็ ซึง่น่าจะน าไปสู่การพฒันาหลกัสตูรทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม และพฒันานิสติใหเ้ป็นไปตามกรอบสมรรถนะตามทีค่ณะตัง้เป้าหมายไวไ้ด ้

2. หน่วยงานภายนอก ใหก้ารยอมรบัในศกัยภาพของบณัฑติจากคณะ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
   ระบบการตดิตามการประเมนิผลการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่นกัศกึษายงัไม่ปรากฏ จงึอาจท าให้
การพฒันาการใหบ้รกิารทีต่อบสนองกบัความตอ้งการของนกัศกึษา ศษิยเ์ก่ายงัไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
   การน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิาร ใน
เกณฑข์อ้ 6 นัน้ การจดักระบวนการ PDCA จะตอ้งครบในประเดน็เดยีวกนั แต่หากเป็นกระบวนการ Action 
ของรอบปีก่อนควรจะตอ้งน าเสนอขอ้มลูใหช้ดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินกจิกรรมของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา อาจมกีารด าเนินการควบคู่กบักจิกรรมของ
ระดบัปรญิญาตรใีนบางโครงการ เพื่อน าความรูท้กัษะดา้นวศิวกรรมไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2. ควรมกีจิกรรมรว่มกนัระหว่างนกัศกึษาทีบ่างมด และราชบุร ีอยา่งต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรยีนรูป้ระสบการณ์รว่มกนั  

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
จดุแขง็  

1. มแีผนการวจิยัสรา้งงานวจิยัชัน้เลศิทีช่ดัเจนและน าสู่การพฒันาทัง้ระดบัชุมชนและนานาชาต ิอกี
ทัง้มโีครงการทีร่องรบัการพฒันางานวจิยัสู่ระดบันานาชาตทิัง้ระดบับณัฑติศกึษาทีส่่งผลใหเ้กดิผล
งานวจิยัอย่างเด่นชดั 

2. คณาจารยม์ศีกัยภาพ มชีื่อเสยีง ไดร้บัการยอมรบั ส่งผลใหม้ผีลงานวจิยั ทุนวจิยัจ านวนมาก
  

ข้อเสนอแนะ 
   การด าเนินการวจิยัรว่มกนัระหว่างสาขาวชิา หรอืงานวจิยัในรปูแบบการบรูณาการระหว่าง 
สาขายงัมน้ีอย จงึน่าจะมกีารสนบัสนุนใหม้กีารวจิยัรว่มกนัเพื่อการพฒันาศกัยภาพของคณาจารยใ์นคณะ
รว่มกนั 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
จดุแขง็  
  การบรกิารวชิาการทีเ่น้นภาคอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าหลกั  ซึ่งประสบความส าเรจ็สูง ทัง้ในแง่การท า
วจิยั (ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานข้างนอก) บรกิารตรวจวดั / สอบเทียบเครื่องมอื (จาก
รายไดท้ีผ่่านแต่ละภาควชิา) และการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการผ่านโครงการ WiL กบัภาคอุตสาหกรรม (มี
การประเมนิผลส าเรจ็โครงการทีท่ ากบัภาคเอกชน และนกัศกึษาทีอ่ยูใ่นโครงการ) 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  เปิดช่องทาง หรอืเพิม่บรกิารวชิาการสู่ชุมชน หรอืสงัคมในบรบิทอื่น ๆ ใหม้าก เช่น การมสี่วนรว่มใน
การเสรมิความเขม้แขง็วชิาการแก่ รร. ในชุมชน/ชนบท หรอืแก่เดก็ดอ้ยโอกาสในบางพืน้ที ่หรอื ในโรงเรยีน
รอบ ๆ มหาวทิยาลยั โดยใชบุ้คลากร(อาจารย/์นกัศกึษา) ใหบ้รกิารวชิาการดา้นน้ีเพิม่มากขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 
จดุแขง็  
  คณะฯ ใหค้วามสนใจในกจิกรรมนกัศกึษาและมกีารบูรณาการกบัการเรยีนการสอนมาก โดยเฉพาะ
การเรยีนการสอนทีร่าชบุร ีมกีารเรยีนการสอนรวมกบัการท ากจิกรรม 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  การบูรณาการยงัเป็นเพยีงบางวชิา ควรมกีารขยายใหเ้กดิขึน้กบัหลายวชิา 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
จดุแขง็  
  คณะฯมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีผูบ้รหิารและทมีงานเขา้ใจเป้าหมายของการพฒันาและบรหิารงานดว้ย
หลกัธรรมาภบิาล มกีารตดิตามงานอย่างต่อเนื่อง มแีผนและการบรหิารความเสีย่งทีด่ ีมกีารปรบัปรงุเพิม่
ปัจจยัเสีย่งใหค้รอบคลุมมากขึน้ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  การจดัการรวบรวมความรูใ้หเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ ควรท าใหเ้หน็ชดัเจน Best Practice 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
จดุแขง็  
  มแีผนกลยุทธท์างการเงนิสนบัสนุนแผนกลยุทธข์องคณะฯ มกีารด าเนินการ ตรวจสอบ ตดิตาม 
ภายใตก้ฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยัอยา่งด ี
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
   ควรมกีารวเิคราะหก์ารเงนิอยา่งต่อเนื่อง ใหร้วมถงึเงนิทุนคณะฯ เพื่อจะเหน็ภาพความมัน่คงของ
คณะฯ  
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
จดุแขง็  
  มรีะบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนื่อง ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการสบืคน้ขอ้มลู ท า
ใหส้ะดวกและงา่ยต่อการคน้หา 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  ควรพฒันาเครอืข่ายดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาใหก้วา้งขวางขึน้ ควรท าเป็น MOU กบั 
มหาวทิยาลยัอื่น ๆ 
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5.7  ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะวศิวกรรมศาสตรต์ามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 4.35  และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (โดยองิตามผลของตาราง ป.2) 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มกีารจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ ดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.43  
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านปัจจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00  รองลงมาคือ ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติมคี่าเฉลีย่ 2.00 

 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มี
ค่าเฉลีย่ 4.00  เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00  เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ และ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00  

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มกีารจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ด้านกระบวน
ดา้นเดยีว 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มกีารจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ด้านกระบวน
ดา้นเดยีว 

 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 เมือ่จ าแนกตามตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มกีารจ าแนกตามประเภทตวับ่งชีด้า้นกระบวนดา้นเดยีว 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มกีารจ าแนกตามประเภทตวับ่งชีด้า้นกระบวนดา้นเดยีว 

 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มีการจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ด้านกระบวน
ดา้นเดยีว 
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5.8  ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปัจจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 4.35  และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  (โดยองิตามผลของตาราง ป.3) 
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.67 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.25  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.00  
 

มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9  ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์  มุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.35  และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  (โดยองิตามผลของตาราง ป.4) 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.71 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.38  โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 

มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่
สงูสุดเท่ากนั 5.00 
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐาน
อ้างอิงของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปัจจยัน าเขา้มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 4.35   และตัวบ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (โดยองิตามผลของตาราง ป.5)  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี ่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.11 

1. ด้านกายภาพ  -  
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40  เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้าน ปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 2.33  

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวั
บ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้าน ปัจจยัน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.63  และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75  เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ 
มคี่าเฉลีย่ 2.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ  มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00  

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.50 โดยมตีวับ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00  โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
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