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ส่วนท่ี 1 

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 บณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (บณัฑติวทิยาลยัร่วม

ฯ) มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 8 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 6 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบั

ปรญิญาเอก 2 หลกัสูตร มจีํานวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 197 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จาํนวน 

101 คน และระดบัปรญิญาเอก จาํนวน 96 คน ตลอดจนมผีูส้ําเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 

50 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาโท จํานวน 35 คน และระดบัปรญิญาเอก 15 คน นอกจากน้ีคณะมบุีคลากร

รวมทัง้สิ้น 46.5 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจําแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่

เป็นอาจารยแ์ละนกัวจิยั จาํนวน 24.5 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 32 คน 

สําหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมนิได้

ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่างๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้

ตรวจเยีย่มพืน้ทีจ่ดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบขอ้มลู ข่าวสาร

การดําเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย

คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการดําเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงัน้ี 

บณัฑติวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัด ี(4.19) โดยจาํแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการดําเนินงานอยู่ใน

ระดบัดมีาก จํานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (5.00) องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ

บาํรงุศลิปะและวฒันธรรม (5.00) และองคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ (5.00) และองคป์ระกอบที ่

8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) สําหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการดําเนินงานอยู่ในระดบัด ีจํานวน 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (4.00) 

องคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ (3.71) องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) ผล

การดําเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันา

นกัศกึษา (3.50) องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (3.50)  
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ส่วนท่ี 2 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัของบณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและ

สิง่แวดล้อม รอบการประเมนิปี 2556 มรีายนามต่อไปน้ี  

 

1.  ผศ.ดร. สมหมาย  ผวิสอาด ประธานกรรมการ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร)ี 

2.  คุณประทปี  ช่วยเกดิ กรรมการ (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

3.  ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา กรรมการ 

4.  ผศ.ดร. นุชธนา พลูทอง กรรมการ 

5.  ดร.วทิวสั มิง่วานิช กรรมการ 

6.  คุณปรยีานุช รชัตะหริญั กรรมการ 

7.  คุณยทุธศกัดิ ์งามแสง เลขานุการ 

8.  คุณสุภทัร กระบีศ่ร ี เลขานุการ 

9.  คุณอุทยั แกว้กลม เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 

บทนํา 

 
ประวติับณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อมโดยสงัเขป 

 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (บัณพิตวิทยาลัยร่วมฯ) จัดตัง้ขึ้นโดย

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีในปี พ.ศ. 2541 เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ได้รบัการ

สนับสนุนเบื้องต้นจากสํานักงานนโยบายพลงังานแห่งชาติในขณะนัน้ ด้วยเงนิอุดหนุนจากกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน ภายใต้ “โครงการร่วมในการผลิตบัณฑิตศึกษาและพัฒนางานวิจยัด้าน

เทคโนโลยพีลงังานและเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม” ต่อมาในปี 2542  เมื่อรฐับาลไทยไดม้กีารลงนามในสญัญา

เงนิกู้ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการพฒันาบณัฑติศึกษาและวิจยัทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งไดร้เิริม่โดยทบวงมหาวทิยาลยัขณะนัน้ ซึง่ก่อนการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ 

บณัฑติรว่มฯ เป็น 1 ใน 7 โครงการทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากขอ้เสนอทัง้สิน้ประมาณ 50 โครงการทัว่ประเทศเพื่อ

พฒันาเป็นศูนยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการ ในลกัษณะเครอืข่ายความร่วมมอื ในสาขาทีม่คีวามสําคญัต่อการ

พฒันาตน้ทุนทรพัยากรบุคคลและฐานความรูเ้พื่อความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 เครอืขา่ยความรว่มมอืของบณัฑติรว่มฯ ประกอบดว้ย 5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุร ี(สถาบนัแกนนํา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยี

นานาชาตสิรินิธร แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

จดุหมายหลกัของเครอืขา่ยคอืการพฒันากําลงัคนระดบัปรญิญาโทและเอก และการผลติผลงานวจิยัในสาขา

ที่เกี่ยวกับประสิทธภิาพการใช้พลงังาน ทัง้ในเชิงเทคโนโลยแีละเชิงนโยบาย ตลอดจนการสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคการผลติและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

วิสยัทศัน์ 

“มุง่เป็นศูนยค์วามเป็นเลศิ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิดา้นบณัฑติศกึษาและการวจิยัใน

สาขาพลงังานและสิง่แวดลอ้ม” 

 

ค่านิยม 

“การสรา้งบุคคลากรและผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต”ิ  

 

พนัธกิจ  

“จดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา การฝึกอบรม และผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู รวมทัง้ใหบ้รกิาร 

ทางวชิาการ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม และเสรมิสรา้งความสามารถในการพึง่พาตนเองทาง

เทคโนโลย ี ในการพฒันาและใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร ์ยัง่ยนื และคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้ม” 
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พนัธกิจ 

ดา้นการสนบัสนุนการพฒันากําลงัคนระดบัสงู 

ผลติกําลงัคนระดบัสูงดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีจ่าํเป็นต่อการตัง้รบัและแกไ้ขปญัหาอุบตัใิหม ่ทีม่คีุณภาพ

ใหก้บัทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ดา้นการวจิยั 

ผลติงานวจิยัดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองดา้นความมัน่คงในการจดัหา

พลงังาน การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพของประเทศ และทุกภาคส่วนมโีอกาสเขา้ถงึ

บรกิารพลงังานในราคาทีเ่หมาะสม ซึง่การผลติและการใชพ้ลงังานตอ้งเป็นไปในแนวทาง

ทีอ่นุรกัษ์ทรพัยากร ลด และป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ดา้นการบรกิารวชิาการ 

เป็นสื่อกลางเพื่อใหภ้าครฐั ธุรกจิ อุตสาหกรรม และชุมชนเขา้ถงึแหล่งความรู ้เพื่อการ

วางนโยบาย เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั และภมูคิุม้กนัต่อกระแสความ

เปลีย่นแปลงดา้นพลงังานสิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 และเสรมิสรา้งใหส้าธารณชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและความตระหนกัในเรือ่งพลงังาน 

สิง่แวดลอ้ม  และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างจาํกดั 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

เป็นผูช้ีนํ้าในการรณรงคใ์หส้าธารณะชนตระหนกัถงึการประหยดัพลงังานควบคู่กบัการ

ดแูลสิง่แวดลอ้ม และการทํานุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

 
บริบทเชิงกลยทุธ ์

 บณัฑติวทิยาลยัรว่มฯ มคีวามทา้ทายเชงิกลยุทธ ์และความเชงิกลยุทธท์ีส่ําคญัทีจ่ะนําไปสู่ความ

ยัง่ยนืขององคก์ร ดงัน้ี 

ความท้าทายเชิงกลยทุธท่ี์สาํคญั 

• ความสําคญัของปญัหาด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม และการดําเนินนโยบายและ

มาตรการต่างๆ และการขยายตวัของหน่วยงานต่างๆ ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

• การดําเนินงานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบนัระดบันานาชาติ  )Internationalization) 

อยา่งแทจ้รงิ 

• การพฒันาความเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่

ยงัคงพึง่พาดา้นเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

• ความไมแ่น่นอนของแหล่งทุนสนบัสนุน 

• การพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางของอาเซยีน ในการเรยีนการสอน และการวจิยัดา้น

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
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ส่วนท่ี 4 

วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดป้ระชุมรว่มกนัเพื่อกําหนดแผนการประเมนิ           

บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ในวนัที ่24 - 25 กนัยายน พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจ

เยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนกําหนด

เกณฑก์ารประเมนิใหส้อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีคณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

แต่ละองคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 

องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9  ผูร้บัผดิชอบ  ผศ.ดร. สมหมาย ผวิสอาด และ 

                    ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา 

องคป์ระกอบที ่2   ผูร้บัผดิชอบ คุณประทปี  ช่วยเกดิ 

       ผศ.ดร. นุชธนา พลูทอง 

 องคป์ระกอบที ่3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ ดร.วทิวสั มิง่วานิช และ 

       คุณปรยีานุช รชัตะหริญั 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ 

พรอ้มใหค้ณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวั

บ่งชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 

4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั

ผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบนั และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน

ประจาํปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ

ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จาํนวนบุคลากร จาํนวนนักศกึษา จาํนวนผูส้ําเรจ็การศกึษา จาํนวน

หลกัสูตร เป็นต้น โดยวนัสุดท้ายของการประเมนิจะมกีระบวนการ close meeting ซึ่งเป็นกลไกการ

แลกเปลี่ยนเอกสารหรอืหลกัฐานอ้างอิง (หากมเีพิม่เติม) ระหว่างผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้องของคณะและ

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิทีเ่หน็พอ้งรว่มกนั  

 

4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัจดัทํารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ที่มี

การระบุขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุพฒันาใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 

ผลการประเมิน 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 

 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์

( %หรอื

สดัส่วน)   
ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 5.00 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 2.00 1, 2 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 รอ้ยละ 60 
0.00 

0.00 5.00 
0.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 รอ้ยละ 30 
0.00 

0.00 5.00 
0.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 5.00 3, 5 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6 5.00 1, 2, 3, 4, 7 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 5.00 1, 2, 3, 4, 5, 7 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4.00 1, 2, 3, 4 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 5.00 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 3.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 5.00 5 ข้อ (1,2,3,4,6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 5.00 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 5.00 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 180000.00 
50912900.90 

5.00 5.00 
28.50 

ตวับ่งช้ี 5.1 5.00 4 ข้อ (2,3,4,5) 4.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 5.00 3 ข้อ (1,2,5) 3.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 5.00 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 5.00 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.2 5.00 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.3       

ตวับ่งช้ี 7.4 5.00 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 5.00 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 5.00 8 ข้อ (1,2,3,4,6,7,8,9) 4.00 

รวมคะแนนการ

ประเมิน 
    4.19 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  

  

  

  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 3.00 4.00 3.71 การดาํเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.50 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี

ของทุกองคป์ระกอบ 
5.00 4.06 4.00 4.19 การดาํเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

มาตรฐานการ

อดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  

  

  

  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การดาํเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 3.78 - 4.08 การดาํเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

   ของทุกมาตรฐาน 
5.00 4.06 4.00 4.19 การดาํเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

มมุมอง 

ด้านการบริหาร

จดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  

  

  

   ด้านนักศึกษา 

  และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

- 3.67 4.00 3.71 การดาํเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการ

ภายใน 
- 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบคุลากรการ

เรียนรู้ 

  และนวตักรรม 

5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

  ของทุกมุมมอง 
5.00 4.06 4.00 4.19 การดาํเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  

  

  

  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 

   และความพร้อม 

   ในการจดัการศึกษา 

          

  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่   

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

   ของมาตรฐานท่ี 1 
5.00 3.89 - 4.09 การดาํเนินงานระดบัดี 

  

2. มาตรฐานด้านการ

ดาํเนินการ 

   ตามภารกิจของ
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สถาบนัอดุมศึกษา 

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.00 4.00 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   (3) ด้านการให้บริการ 

        ทางวิชาการแก่สงัคม 
- 3.50 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

  

   (4) ด้านการทาํนุบาํรงุ 

        ศิลปะและวฒันธรรม 
- 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

   ของมาตรฐานท่ี 2 
5.00 4.25 4.00 4.30 การดาํเนินงานระดบัดี 

  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 

   ของทุกมาตรฐาน 
5.00 4.06 4.00 4.19 การดาํเนินงานระดบัดี 

  

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี 
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ

คณุภาพ 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 

จดุแขง็ 

1. บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมกีารสรา้งเครอืข่ายทีม่คีวามเขม้แขง็กบัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ทาํใหก้ารดําเนินงานตามแผนกลยทุธม์ปีระสทิธภิาพ 

2. มคีณะกรรมการอํานวยการทีป่ระกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒดิา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มทีส่ามารถ

ส่งเสรมินโยบายไดเ้ป็นอย่างด ี

 

องคป์ระกอบท่ี  2 

จดุแขง็  

1. มหีลกัสตูรทีส่ามารถผลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม รองรบัต่อการ

แกไ้ขปญัหาและพฒันาประเทศ 

2. เป็นหลกัสตูรนานาชาตริองรบัการเขา้สู่ AEC      

            

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ต่อยอดความเชีย่วชาญในบรบิททีเ่ป็นจดุแขง็ 

2. หาความรว่มมอืกบัองคก์รต่างประเทศเพิม่ขึน้ เพื่อหาช่องทางในการเพิม่จาํนวนนกัศกึษาต่างชาต ิ

งานวจิยั และเงนิทุน 

 

 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบการณ์การจดัการเรยีนการสอนระหว่างอาจารยเ์พื่อการ

ปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอน 

            

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารปรบัปรงุ มคอ .3 ตามผลการประเมนิทีใ่ส่ไวใ้น มคอ .5 จากภาคการศกึษาก่อนหน้าทุกครัง้  

2. ควรมกีารนําผลการประเมนิของนักศกึษาแนบทา้ย มคอ  .5  ทุกรายวชิา และแสดงใหเ้หน็ว่าจะมกีาร

นําขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิมาพฒันาหรอืปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนในภาคการศกึษา

ถดัไปอยา่งไร 

3. ควรมขีอ้มลูอตัรากําลงัของอาจารยแ์ละบุคลากรปจัจุบนัและความต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5  ปี

ขา้งหน้า 

4. ควรมกีารสํารวจความต้องการในการอบรมของบุคลกรทัง้สายอาจารยแ์ละสายสนับสนุนเพื่อนํามา

จดัทาํแผนการพฒันาบุคลากร 
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5. ควรมกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพรพ่ฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีค่ณะต้องการส่งเสรมิอย่างทัว่ถงึ

มากขึน้ เช่น แจง้ใหน้กัศกึษาทราบถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรม

ฯว่าสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมฯทีค่ณะตอ้งการส่งเสรมิอยา่งไร 

6. ควรมกีารจดัทาํ มคอ .7 โดยการประชุมรว่มกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    

7. ในตวับ่งชี้ของดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุมศึกษาตวับ่งชี้ที่ 12  ระดบัความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหมค่วรเป็นขอ้มลูเฉพาะของบณัฑติในหลกัสตูรนัน้ๆ 

 

องคป์ระกอบท่ี 3  

จดุแขง็  

1. มช่ีองทางทีห่ลากหลายในการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติ / การใหบ้รกิารขอ้มลู

ขา่วสารต่อนกัศกึษาปจัจบุนั / เก่า อาทเิช่น E-mail, Facebook 

2. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีทีห่ลากหลายแก่นักศกึษา

ปจัจบุนั / เก่า 

3.    มงีบประมาณและบุคลากรในการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

  

จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรมกีารจดัประเมนิในดา้นต่างๆ รว่มกนัและนําผลประเมนิมาใชพ้ฒันาการใหบ้รกิาร 

2. ควรมกีารจดัทาํแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและแยกว่าใครรบัผดิชอบ ในตวับ่งชีท้ี ่2 ใน

การจดัทําแผนควรระบุว่า ใครนําไปใชอ้ะไร  

 

องคป์ระกอบท่ี 4  

จดุแขง็  

1. บณัฑติวทิยาลยัรว่มฯ มคีณาจารยท์ีม่ศีกัยภาพในการทําวจิยัสงูและพรอ้มผลติผลงานวจิยัอย่าง

ต่อเน่ือง งานวจิยัมผีลกระทบสงูและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ และสามารถ

แกป้ญัหาของประเทศไดจ้รงิ 

2. มกีารบรูณาการของงานวชิาการและงานวจิยัจาํนวนมาก 

3. มงีานวจิยัทีเ่ผยแพรเ่ป็นจาํนวนมาก 

4. มทุีนสนบัสนุนงานวจิยัขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอก 

 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

สนบัสนุนใหม้รีะบบพีเ่ลีย้งและผลกัดนัใหน้กัวจิยัทีย่งัไดข้อทุนสนับสนุนจากภายนอก 

 

 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรมรีะบบการจดัทําการรหิารงานวจิยั / งานสรา้งสรรค ์/ การจดัการความรูจ้ากงานวจิยั / งาน

สรา้งสรรค ์/ การนําความรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรคไ์ปเผยแพรใ่หช้ดัเจนขึน้ 
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2. ขาดการนําผลประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุง  

 

องคป์ระกอบท่ี 5  

 จดุแขง็  

มคีวามเขม้แขง็ต่อการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน / การวจิยั / 

การรว่มมอืดา้นบรกิารวชิาการต่อชุมชน / เอกชน / ภาครฐั 

          

ข้อเสนอแนะ 

  ควรมกีารสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทางวชิาการในกลุ่มอื่นๆ มา 

 

องคป์ระกอบท่ี 6          

      จดุแขง็ 

       บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมสีโมสรนกัศกึษาทีเ่ป็นกําลงัสาํคญัในการ

ดาํเนินการดา้นกจิกรรมดา้นต่างๆรวมทัง้กจิกรรมการทํานุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 

 

       แนวทางเสริมจดุแขง็ 

       บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มควรทบทวนระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศลิปะ

และวฒันธรรมใหม้คีวามขดัเจนโดยเฉพาะในส่วนแผน ควรมกีารระบุกจิกรรมทีจ่ะดําเนินการในแต่ละปี 

เพื่อใหก้ารดาํเนินการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

องคป์ระกอบท่ี 7 

จดุแขง็ 

บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมคีณะกรรมการบรหิารทีม่วีสิยัทศัน์ มกีระบวนการ 

บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

 

องคป์ระกอบท่ี 8          

จดุแขง็ 

1. บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมแีหล่งทุนภายนอกทีใ่หก้ารสนับสนุนงบประมาณ

อยา่งต่อเน่ือง 

2. บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมรีะบบการเงนิและงบประมาณทีเ่ขม้แขง็ 

โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก 
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องคป์ระกอบท่ี 9 

จดุแขง็ 

  นกัศกึษาของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมมีคีวามรูแ้ละเขา้ใจการใช้

วงจรคุณภาพ(PDCA)และนํามาใชก้บัการดําเนินกจิกรรมของนกัศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี

 

5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดต้รวจสอบผลการดําเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิ

ของบณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการ

ประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.19  เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นปจัจยันําเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.06 และตวั

บ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่

ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อ

จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 

มคี่าเลีย่ 3.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี

ค่าเฉลีย่ 3.50  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจาํแนก

ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่ 5.00 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเลีย่ 

5.00  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี

ค่าเฉลีย่ 3.50  

องค์ประกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี

ค่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 

5.00  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 

5.00  

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉลีย่ 4.00  
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ

ของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยั

นําเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.06 และตวับ่งชี้ด้าน

ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้น

ผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จาํแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  

1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.17 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเข้ามคี่าเฉลี่ย

สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.78 

 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          

มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 

5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ

ของบณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม มุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด้าน

ปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.06 และตวับ่งชี้

ด้านปจัจยันําเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.71 

เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมา คอื  ตวับ่งชีด้า้น

กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.67 

 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมตีวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจาํแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 

 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้

พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 

 

5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐาน

อ้างอิงของบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวั
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บ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.06 และ

ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั

ดี มคี่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 

รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.89 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 

มคี่าเฉลีย่ 2.33  

2. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 โดยมตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อจําแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยันําเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 

รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.25 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อ

พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและดา้นผลลผติมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจําแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้และดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่เท่ากนั 5.00  

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 

3.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

4. ดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 

5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

 

5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ข้อเสนอแนะโดยรวม 

1.   ควรทาํความเขา้ใจเกณฑ ์คาํศพัท ์ดา้นประกนัคุณภาพเพื่อใหอ้ธบิายการดําเนินการไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง

กบัเกณฑ ์

2.  ควรจดัเอกสารอา้งองิใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการทีเ่ขยีนในรายงานและตดัหลกัฐานส่วนทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์อก 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอก

รอบสาม 

ตารางคะแนนสรปุผลการประเมิน สมศ. 

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

ตวับ่งช้ี

คณุภาพ 
เป้าหมาย 

ผลดาํเนินการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่1           

ตวับ่งชีท้ี ่2 0 0 0 0 0.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3 0 0 0 0 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่4 0 0 0 0 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต 3.33 

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชีท้ี ่5 0 28/26 107 5 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่6 0 0 0 0 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่7 0 0 0 0 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 5.00 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชีท้ี ่8 0 0 0 0 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่9 0 ได ้4 ขอ้ 0 4.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 4.50 

ด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่10 4 4 ขอ้ (1,2,3,4) 0 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่11 5 5 ขอ้ (1,2,3,4,5) 0 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 4.50 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.30 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

ตวับ่งชีท้ี ่12         

ตวับ่งชีท้ี ่13         
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ตวับ่งชีท้ี ่14 0 0 0 0 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 5.00 

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับ่งชีท้ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.36 
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ส่วนท่ี  6 

วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มดีงัน้ี  

 

มผีูร้บัผดิชอบแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจน เช่น งานวจิยั บรกิารวชิาการ และการเรยีนการสอน ทาํให ้

การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
  



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



22 
 

 
 

 



23 
 

 
 

 



24 
 

 
 

 



25 
 

 
 

 



26 
 

 
 

 



27 
 

 
 

 



28 
 

สมัภาษณ์ผู้ใช้บณัฑิต 

 
ชื่อผูใ้ชบ้ณัฑติ : ดร.วรีะวฒัน์  แช่มปรดีา (หวัหน้าหอ้งปฏบิตักิาร Enzyme) 

ชื่อบณัฑติ : ดร.มารสิา  ไรท่ะ (ผูช่้วยนกัวจิยั) 

1.  ประสทิธภิาพในการทํางานของบณัฑติในสถานทีท่ํางาน : 

- บณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถด ีมคีวามขยนั ตัง้ใจทํางาน มคีวามสามารถในการ

เขา้ใจงานไดร้วดเรว็ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ณัฑติเคยเป็น Co-advisor ของบณัฑติขณะทีก่ําลงั

ศกึษาทีบ่ณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มจงึทาํใหเ้ขา้ใจและรูจ้กับณัฑติด ี

2.  จดุเด่นของบณัฑติของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม : 

  - บณัฑติม ีBackground ของความรูท้ีห่ลากหลาย ซึง่งานในหอ้งปฏบิตักิารของ  

Biotech ตอ้งการผูท้ีม่คีวามรูใ้นหลายๆ ดา้น ทําใหบ้ณัฑติทาํงานไดด้ ี

3.  ความรบัผดิชอบ : 

  - บณัฑติมคีวามรบัผดิชอบสงู ขยนัตัง้ใจทํางาน 

4.  ขอ้เสนอแนะ : 

- ความสามารถดา้นภาษาองักฤษควรจะไดร้บัการพฒันาเพิม่ แมว้่าบณัฑติ

วทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มจะเป็นหลกัาสูตรจดัการเรยีนการสอนแบบ 

International แต่อาจจะเน่ืองจาก Background ดา้นภาษาของนกัศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ควร

เพิม่ในเรือ่งของการเขยีน การพดู การนําเสนองาน 

  - หลกัสตูรของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมคีวามสมบูรณ์ด ี

มาก นกัศกึษาไดเ้รยีนรูพ้ ืน้ฐานทีจ่าํเป็นของสาขาวชิาและต่อยอดความเชีย่วชาญไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธภิาพ 
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ชื่อผูใ้ชบ้ณัฑติ : ผศ.ดร.สมหมาย  ผวิสอาด (รองอธกิารบด ีมทร.ธญับุร)ี 

ชื่อบณัฑติ : ดร.ณรงคช์ยั  โอเจรญิ (คณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ธญับุร)ี 

1.  ประสทิธภิาพในการทํางานของบณัฑติในสถานทีท่ํางาน : 

- บณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถด ีมคีวามขยนั ตัง้ใจทํางาน มคีวามสามารถในการ

เขา้ใจงานไดร้วดเรว็  

  - บณัฑติมคีวามสามารถถ่ายทอดความรใูหก้บันกัศกึษาไดอ้ยา่งดมีคีวามรูท้ีล่กึซึง้  

มคีวามสามารถแนะแนทางในการแกป้ญัหาทางวศิวกรรมศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.  จดุเด่นของบณัฑติของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม : 

  - บณัฑติม ีBackground ของความรูท้ีเ่ชีย่วชาญ 

 - ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามพีืน้ฐานทีแ่น่น สามารถไปศกึษาต่อในระดบัปรญิญา

เอกทีต่่างประเทศ (Kyoto Institute of Technology) 

  - บณัฑติมจีติอาสา ขยนั และทุ่มเทกบัการทํางาน 

  - บณัฑติมวีสิยัทศัน์ในการทํางานและพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลศิ ไดร้บัการ 

คดัเลอืกเป็นหวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ธญับุร ี

3.  ความรบัผดิชอบ : 

  - บณัฑติมคีวามรบัผดิชอบสงู ขยนัตัง้ใจทํางาน มคีุณธรรม จรยิธรรม 

4.  ขอ้เสนอแนะ : 

  - ความสามารถดา้นภาษาองักฤษควรจะไดร้บัการพฒันาเพิม่ แมว้่าบณัฑติ 

วทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มจะเป็นหลกัสูตรจดัการเรยีนการสอนแบบ 

International ทาํใหไ้ดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นภาษาองักฤษ แต่เหน็ไดจ้ากการที่

บณัฑติไปศกึษาต่อทีต่่างประเทศความรูใ้นการสื่อสารและทกัษะในการนําเสนองานดว้ย

ภาษาองักฤษยงัไมเ่พยีงพอ 

 


