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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมินปี 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 50 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  19 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 23 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 8 
หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,588 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4,965 คน ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1,420 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 193 คน ตลอดจนมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2554 รวมทั้งสิ้น 1,519 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1,267 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 232 คน และ
ระดับปริญญาเอก 20 คน นอกจากนี้คณะมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 388.50 คน (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว) โดยจ าแนก
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย จ านวน 255.5 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 83 คน 
 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมินปี 2555 คณะผู้ประเมินได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง เอกสาร และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
จัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ
จากคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดี (4.26) โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ (5.00)องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (5.00) องค์ประกอบที่ 6 การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.67) และ ส าหรับองค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (4.12) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(4.00) และองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (3.58) 
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ส่วนที่ 2 
รายนามคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์รอบการประเมินปี 2555 มี
รายนามต่อไปนี้ 

 
1.  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 

 
 ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
2.  รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย  กรรมการ  

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
3.  รศ.ดร.ถาวร เบญจนราสุทธิ์  กรรมการ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
4.  คุณนิลุบล แหยมอุบล  กรรมการและเลขานุการ 
5.  คุณมะลิวรรณ ขุนแทน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  คุณเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ถือก าเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ปัจจุบันมีสถานะเป็น

คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในปี พ.ศ.  2503 ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (และ ม.8 เดิม) ในปี พ.ศ. 2508 
วิทยาลัยได้เพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ป.ทส.) และปรับเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ในพ.ศ. 2514 จนในปี พ.ศ. 2533 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตได้ปรับเป็น
หลักสูตร 4 ปี จนถึงปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาโทครั้งแรกในปี 2518 และ ระดับ
ปริญญาเอกครั้งแรกในปี 2539 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตวิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว
กว่า 50,000 คนโดยวิศวกรของคณะส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี 

ลักษณะองค์กร 
ภารกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ด้านคือ  

1. การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา จ านวน 19 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทย 13 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  23 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ภาษาไทย 20 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8  สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย 7 สาขาวิชา 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตร คณะมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,588 คน (ข้อมูลเมื่อ 5 ก.พ. 2556) แบ่งเป็น ระดับ
ปริญญาตรี 4,975 คน และระดับปริญญาโท 1,420 คน และปริญญาเอก 193 คน  

2. การวิจัย บุคลากรในคณะมีการท าวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ เป็นงานวิจัยที่เกิดจาก
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และ  

3. การบริการวิชาการ การให้บริการวิชาการของบุคลากรในคณะสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้
เป็น การให้ค าปรึกษา การพัฒนาต้นแบบ การทดสอบ และการฝึกอบรม โดยที่คณะได้ด าเนินการให้กับทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มีปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่การก่อตั้งว่า “ทฺนโต เสฎโฐมนุสเสสุ : ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่
ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด” หรือที่รู้จักกันใน motto ที่ว่า “The trained man wins” บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะท่ีท างานอย่างมืออาชีพ
และมุ่งมั่นทุ่มเท ไม่เกี่ยงงานหนัก ลงมือปฏิบัติจริง และมีความอ่อนน้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะที่มุ่งเน้นถึงความเป็นมืออาชีพและมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ (Professional and Integrity) ขณะเดียวกัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก ด้วย
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การก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของคณะไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
และมีการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2555 คือ “คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและ
ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของภาคการผลิตและสังคม” มี
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน global player, ด้าน local champion และด้าน knowledge 
entrepreneur พร้อมกันได้มีการก าหนดให้มีแผนการปรับปรุงระบบการบริหารภายในคณะที่เป็น การสร้าง
ความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ (management strengthening) โดยมุ่งมั่นต่อการพัฒนาบุคลากรและ
การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร ด้วยค าขวัญของคณะที่ว่า “Quantum Jump To The Next” โดย
ก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. ผลิตวิศวกรมอือาชีพผู้มีความรูท้ี่เป็นเลิศและทักษะการท างานในระดับสากล (Global Player)  

2.  ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพการเปน็ผู้น าด้านนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (Local Champion) 

3.  ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีทักษะทางด้านธุรกิจ (Knowledge Entrepreneur)  

4.  ผลิตผลงานวิจัยระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมรรถนะหลัก (core competencies) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ตอบสนองความต่อความต้องการของลูกค้า 
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ส่วนที่ 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแผนการประเมิน           คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพ่ือวางแผนตรวจเยี่ยม  ปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล หลักฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งนี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบในรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1, 3,6,7,8  ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 

องค์ประกอบที่ 2   ผู้รับผิดชอบ  รศ.ดร.ถาวร เบญจนราสุทธิ์  
องค์ประกอบที่ 4, 5, 9  ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย  

   
 นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลับไปศึกษารายงานการประเมินตนเองทั้งเล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เยี่ยมชมสถานที่จริงของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้บริหารของคณะ สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  ตลอดจนศึกษารายงานประจ าปี 
รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์ บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนหลักสูตร 
เป็นต้น โดยในวันประเมินคณะผู้ประเมินจะมีการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในคณะได้รับทราบ 

 
4.3 ภายหลังการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   นับจาก
วันประเมิน 

2. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่งให้แก่
คณะและส านักงานประกันคุณภาพภายใน 14 วัน นับจากวันประเมิน 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน

   องค์ประกอบที ่1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   องค์ประกอบที ่2 5.00 2.75 3.66 3.58 การด าเนินงานระดบัดี

   องค์ประกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   องค์ประกอบที ่4 5.00 4.00 3.90 4.12 การด าเนินงานระดบัดี

   องค์ประกอบที ่5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   องค์ประกอบที ่6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   องค์ประกอบที ่7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   องค์ประกอบที ่8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   องค์ประกอบที ่9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉลีย่รวมทกุตวับ่งช้ี
   ของทกุองค์ประกอบ

5.00 4.29 4.05 4.26 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การด าเนินงานระดบัดี

องค์ประกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉลีย่

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
        -       การด าเนินงานระดับพอใช้
        -       การด าเนินงานระดับดี
        -       การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานที ่1 - - 3.48 3.48 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานที ่2

       มาตรฐานที ่2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานที ่2 ข 5.00 4.00 4.71 4.38 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานที ่3 - 5.00 3.90 4.34 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉลีย่รวมทกุตวับ่งช้ี
   ของทกุมาตรฐาน

5.00 4.29 4.05 4.26 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50    รด   น น  นต   
ปร  บปรุ  ร  ด  น
   1.51 - 2.50    รด   น น  นต   
ปร  บปรุ 
        -         รด   น น  นร ด บ
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน

  ดา้นนักศึกษา
  และผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี

- 4.33 3.92 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

  ดา้นกระบวนการภายใน - 4.00 4.50 4.10 การด าเนินงานระดบัดี

  ดา้นการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

  ดา้นบุคลากรการเรียนรู้
  และนวัตกรรม

5.00 5.00 4.06 4.53 การด าเนินงานระดบัดมีาก

  เฉลีย่รวมทกุตวับ่งช้ี
  ของทกุมุมมอง

5.00 4.29 4.05 4.26 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การด าเนินงานระดบัดี

มุมมอง
ดา้นการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
        -       การด าเนินงานระดับพอใช้
        -       การด าเนินงานระดับดี
        -       การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการประเมิน

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพ
   และความพร้อม
   ในการจัดการศึกษา

   (1) ดา้นกายภาพ - - - - -

   (2) ดา้นวิชาการ 5.00 2.33 4.54 3.59 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ดา้นการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   (4) ดา้นการบริหารจัดการ - 4.80 - 4.80 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   เฉลีย่รวมทกุตวับ่งช้ี
   ของมาตรฐานที ่1

5.00 4.00 4.54 4.21 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการ
   ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

   (1) ดา้นการผลติบัณฑิต - 4.67 3.48 3.93 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ดา้นการวิจัย 5.00 4.00 3.90 4.12 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ดา้นการใหบ้ริการ
        ทางวิชาการแก่สงัคม

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   (4) ดา้นการท านุบ ารุง
        ศิลปะและวัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดมีาก

   เฉลีย่รวมทกุตวับ่งช้ี
   ของมาตรฐานที ่2

5.00 4.63 4.01 4.29 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉลีย่รวมทกุตวับ่งช้ี
   ของทกุมาตรฐาน

5.00 4.29 4.05 4.26 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
        -       การด าเนินงานระดับพอใช้
        -       การด าเนินงานระดับดี
        -       การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
 จดุแขง็  

-  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
  จดุท่ีควรพฒันา 

-  
 ข้อเสนอแนะ 

-  
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จดุแขง็  

1. คณ จ รยม์คีุณ ุฒ ปร ญญ    จ  น นม  แล มตี  แหน  ท    ช   รส ู 
2. คณ ม ีคร ืข  ย  บหน  ย  นภ ยน     ช น ภ ค ุตส ห รรมแล มห   ทย ล ยต   ปร  ทศ  

ท  ให ช  ยส   สร มสน บสนุนใน  รพ ฒน   ร รยีน  รส นแล   จ รรมท    ช   ร 
3. บ ณฑ ตมคีุณภ พ ป็นทีย่ มร บข  ผู ใช   น 
4. ม ี จ รรม R2R ข  ส ยสน บสนุน ช  ยให  พ ม่ปร ส ทธ ภ พข  ส ยสน บสนุน 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
-  

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ค ร   ร บบต ดต มให คณ จ รยน์  ค  มรู แล ท  ษ ทีไ่ด จ    รพ ฒน ม ใช ใน  รจ ด  ร

 รยีน  รส นแล   ร  ดผล  ร รยีนรู ข  น  ศ ึษ   ตล ดจน  รปฏ บ ต   นที ่ ีย่ ข   ที ่ป็น
รปูธรรม 

2. ร บบ  ร  บ็ข  มลู  ข ด  รตร จร บร      ท   ผล  นข  น  ศ ึษ ร ด บปร ญญ โทแล 
ร ด บปร ญญ     

 
ข้อเสนอแนะ 
- ค รส ดแทร   รปร บต  แล ท ศนคต   ีย่   บ  รท    น  ใน ร บ น  รจ ด  ร รยีน  รส น  

 พื่  ตรยีม ข  สู ตล ดแร   นจร   
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
 จดุแขง็  

-  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

-  
 ข้อเสนอแนะ 

-  
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
 จดุแขง็  

- คณ ม ี รสน บสนุนด  น  จ ยให   บบุคล  รท  ้ในส ย  ช   ร แล ส ยสน บสนุน  ช   ร 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

- คณ ค รม ี รปร  ม นผลป  จจ ยทีค่ณ สน บสนุนด  น  จ  ย  ช น ทุน  จ  ย หร ื  รจ ดต  ้ศูนย ์ จ  ย 
 ป็นต น  พื่ ส ม รถน  ม ใช ใน  รปร บปร ุร บบสน บสนุน  รท    จ  ยให ตร   บค  มต     ร
ข  บุคล  ร 

 
ข้อเสนอแนะ 
- คณ ค รม ี รจ ด  จ รรม พื่ ให คณ จ รยแ์ต ล ส ข ทีส่ ม รถท    จ  ยร  ม  นได ม ร  ม

  จ รรม พื่  ป็นจดุ ร ม่ต นให   จ รยไ์ด รู จ     น แล ท    จ  ยร  ม  นต  ไปได  
จดุท่ีควรพฒันา 
-  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
- คณ ม ี รจ ดร บบ  ร รยีน  รส นที ่น น  รปฏ บ ต จร  ซึ ่ ป็นส  นหนึ่ ข    รบร   ร

  ช   รแ  ส  คม แล ส ม รถบรูณ   ร  บ  น  จ ยได  ย   ด ี
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

-  
 ข้อเสนอแนะ 

-  
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  
 จดุแขง็  

-  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

-  
 ข้อเสนอแนะ 

-  
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
 จดุแขง็  

-  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

-  
 ข้อเสนอแนะ  

-  
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จดุแขง็  

-  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

-  
 ข้อเสนอแนะ 

-  
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
 จดุแขง็  

-  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

-  
 จดุท่ีควรพฒันา 

- คณ มรี บบส รสน ทศ พื่ จ ด  บ็ข  มลูท  ด  นปร   นคุณภ พทีด่ ีแต ค รท  ค  ม ข  ใจ  บ
บุคล  รที ่ป็นผู  ร  ข  มลูด  ย แล คณ ต   ม ี ธ ี รใน  รตร จส บข  มลูให ถู ต    ไม 
ซ ้ ซ  น  

 
 ข้อเสนอแนะ 

-    ส รหล  ฐ นทีใ่ส ในร บบไม ส ดคล     บ  ณฑป์ร  ม นในหล ยต  บ  ชี ้คณ ค รท  ค  ม
 ข  ใจ  บบุคล  ร พื่ ให   รด   น น  นส ดคล     น 

 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

-  
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5.8 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.29 
และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ คณะมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 จ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ด้านเดียว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ย 4.29 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4 .05 เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.48 โดยมีตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตเพียงตัวบ่งชี้เดียว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ได้แก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

4.50 โดยมีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการตัวบ่งชี้เดียว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

4.38 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.71 และ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.34 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00  รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.90 
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5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 และ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.05 ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คือ          ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.92  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ     มีค่าเฉลี่ย 4.00  

มุมมองด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10  เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ 
พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้าและตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 5.00 

มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการและตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากัน 5.00 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.06 
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 5.00 รองลงมา คือตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.29 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.05 ทั้งนี้ 
เมือ่จ าแนกตามองค์ประกอบการประเมินพบว่า  
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ
ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.54 และตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณารายด้านย่อย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  -  
2. ด้านวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว

บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.54 และ 
ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 2.33 

3. ด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู ่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี ่ย 5.00 โดยมีตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการตัวบ่งชี้เดียว 

4. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.80 โดยมีตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการตัวบ่งชี้เดียว 
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มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.29 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.61 และ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณารายด้านย่อย พบว่า 

1. ด้านผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.67 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.48   

2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
และ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 3.90 

3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก มีตัวบ่งชี้ด้าน
ด้านผลผลิตและตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 5.00 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.50   
 
5.12 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จดุแขง็  
-  

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
-  

 จดุท่ีควรพฒันา 
-  

 ข้อเสนอแนะ 
 

-  
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