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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 12 หลกัสูตร 

แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 6 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 6 หลกัสูตร มีจ านวน
นักศกึษารวมทัง้สิ้น 463 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 309 คน และระดบัปรญิญาเอก 
จ านวน 154 คน ตลอดจนมผีู้ส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2555 รวมทัง้สิ้น 107 คน แบ่งเป็นระดบั
ปรญิญาโท จ านวน 102 คน และระดบัปรญิญาเอก 5 คน นอกจากนี้คณะมบุีคลากรรวมทัง้สิ้น 59 คน (ไม่
นับรวมลูกจ้างชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั  
จ านวน 39 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 20 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พร้อมทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพืน้ทีจ่ดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบั
ดี (4.33) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
(5.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (5.00) องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.00) องค์ประกอบ
ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (5.00) และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ (5.00) 
องค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
การเรยีนการสอน (3.57) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (4.50) และองค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบั
พอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (3.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเม ินคุณภาพการศ ึกษาภายในของคณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ รอบการ

ประเมินปี 2555 มรีายนามต่อไปนี้  
 

1. รศ.ดร.มนตร ี แยม้กสกิร ประธานกรรมการ 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

2. รศ.ดร.อธคิม ฤกษบุตร กรรมการ 
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

3. ดร.บุษเกตน์ อนิทรปาสาน กรรมการ 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

4. ดร.อนุชา วฒันาภา กรรมการ 
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

5. ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา กรรมการ 
 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

6. ดร.วทิวสั มิง่วานิช กรรมการ 
 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

7. รศ.ดร.วเิชยีร ชุตมิาสกุล กรรมการ 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

8. คุณกนกรตัน์ นาคหฤทยั กรรมการ 
 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. คุณรชัน ี รตันพไิชย เลขานุการ 
 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

10. ดร.พนิดา บุญฤทธิธ์งไชย กรรมการผูช้่วย 
 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

11. คุณสริมิลภคัน์ สุดดพีงษ ์ กรรมการผูช้่วย 
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ลกัษณะองคก์ร 
1. สภาพแวดล้อมขององคก์ร 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีได้ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2519 นบัเป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดหลกัสูตรที่มลีกัษณะเป็น 
สหวทิยาการ (Interdisciplinary) โดยหลกัสูตรที่เปิดสอนเป็นหลกัสูตรในระดบัสูงกว่าปรญิญาตรทีี่มุ่งเน้น
ทางดา้นเทคโนโลยทีีก่ าลงัเป็นทีต่อ้งการในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาเชงิเทคโนโลยเีร่งด่วนของประเทศ 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มพีนัธกจิหลกัใน 3 ด้าน คอื การจดัการศกึษา วจิยั และบรกิาร
วชิาการ โดยด าเนินการเปิดสอนหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานขึน้เป็นหลกัสตูร
แรกในปี พ.ศ. 2519 และไดท้ าการผลติบณัฑติมาเป็นเวลา 36 ปีแล้ว ปจัจุบนัมหีลกัสูตรการเรยีนการสอน
ทัง้ในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอก โดยบณัฑติในหลกัสตูรสาขาวชิา
ต่างๆ ทีค่ณะฯ ผลติออกไปสู่สงัคมลว้นแต่เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพ คุณธรรม มคีวามพร้อมทางวชิาการและ
ตอบสนองต่อความต้องการก าลงัคนทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ นอกเหนือจากการ
เรยีนการสอนแลว้ คณะฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดยถอืเป็นนโยบายทีส่ าคญั
ในการเสรมิสร้างประสทิธภิาพการเรยีนการสอน และพฒันาประสทิธภิาพของคณาจารย ์ตลอดจนพฒันา
ประเทศ โดยคณะฯไดม้กีารจดัใหม้กีจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมในรูปแบบ
ต่างๆ  นอกจากนี้คณะฯ ยงัมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในการวจิยั
และพฒันาเชงิพาณิชย ์ตลอดจนร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศอกีดว้ย 

 
2. วฒันธรรม เป้าประสงค ์วิสยัทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ ความสามารถพิเศษ 

วิสยัทศัน์ คอืมุ่งเป็นองคก์ารสรา้งและแสวงหาความรู ้เพื่อความเป็นเลศิในการพฒันาเทคโนโลยสีห
วทิยาการ และผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพในระดบัสากล  

พนัธกิจหลกั คอื ใหก้ารศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ท างานวจิยัทางด้านพลงังาน สิง่แวดล้อม และ
วสัดุ ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม และพนัธกิจรอง คอื การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  

ปรชัญา 
"รู้วชิา รู้คุณค่า รู้รกัษา มคีุณธรรม น าชุมชน พฒันาคน พฒันาชาติ"  หมายความถึง การผลิต

บุคลากรระดบับณัฑติศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และสรา้งงานวจิยัและพฒันาที่มคีุณภาพด้านพลงังาน 
วสัดุและสิง่แวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมตามความต้องการของประเทศ  โดยมี
จุดมุ่งหมายในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิห้เป็นประโยชน์ โดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้เผยแพร่และ
ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
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โครงสร้างคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ

คณะท างานประกนัคณุภาพการศึกษา 

ส านกังานคณบด ี

สายวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

สายวชิาเทคโนโลยวีสัดุ 

สายวชิาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 

สายวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

สายวชิาเทคโนโลยอีุณหภาพ 

สายวชิาการออกแบบและผลติแบบบูรณาการ 

กลุ่มงานบรกิารวชิาการและพฒันานวตักรรม 
 

กลุ่มงานวจิยัและสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานบรหิารและคลงั 
 

ปณิธาน 
ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ท างานวิจยั พฒันาและให้บริการวชิาการเพื่อเสริมสร้าง

เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ 
วตัถปุระสงค ์

 เพื่อผลติบณัฑติในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ ปรญิญามหาบณัฑติ ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ และ
ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสาขา  วชิาต่างๆ คือ 
เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน เทคโนโลยวีสัดุ เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยอุีณหภาพ 

 เพื่อส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา และให้บรกิารวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยพีลงังาน 
สาขาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน สาขาเทคโนโลยวีสัดุ สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม สาขา
เทคโนโลยอุีณหภาพ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและเหมะสมกบัสภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศ 

ความสามารถพิเศษ 
เป็นองคก์ารทีม่คีวามยดืหยุน่ สามารถน าความรูท้ ัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ มา

รวมกนัด าเนินงานตามพนัธกจิ เพื่อความส าเรจ็ของส่วนรวม  
วฒันธรรม 
บุคลากรของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มคีวามซื่อสตัย ์รกัการเรยีนรูอุ้ทศิตนในการท างาน

หนกัและต่อเนื่องเพื่อสมัฤทธผิลของงานทีท่ า 
3. โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา  
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โครงสรา้งการบรหิารของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ในวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื 
อภปิราย แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเกบ็ขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมินให้
สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ 1. รศ.ดร.มนตร ี แยม้กสกิร 

2. ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน 
3. ดร.พนิดา  บุญฤทธิธ์งไชย 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ 1. ดร.วทิวสั  มิง่วานิช 
2. รศ.ดร.วเิชยีร  ชุตมิาสกุล 

องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ 1. ดร.อนุชา  วฒันาภา 
2. คุณกนกรตัน์  นาคหฤทยั 
3. คุณรชันี   รตันพไิชย 

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ 1. รศ.ดร.อธคิม  ฤกษบุตร 
2. ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา 
3. คุณสริมิลภคัน์ สุดดพีงษ์ 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนกัศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสตูร เป็นตน้ โดยในวนัประเมนิคณะผู้ประเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู้บรหิาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั   

นบัจากวนัประเมนิ 
2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง

ใหแ้ก่คณะและส านกังานประกนัคุณภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5 ข้อ 2.00

35.00

39.00

17.00

39.00

ตวับง่ช้ี 2.4 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.8 3 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 3.1 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.2 5 ข้อ 5.00

55697133.62

39.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 4 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 9.1 8 ข้อ 4.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.33

4 คะแนน

4 ข้อ (1,2,7,8)

5 ข้อ (1-5)

3 ข้อ (1,2,3)

6 ข้อ (1-6)

6 ข้อ (1-6)

 6 ข้อ (1,2,3,5,6,7)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (1-5)

8 ข้อ (1,2,3,4,6,7,8,9)

5 ข้อ (1,2,3,4,6)

5 ข้อ (1-5)

7 ข้อ (1-7)

6 ข้อ (1-6)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (2,3,4,5,6)

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 5.00

5.0043.59

89.74

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

8 ข้อ (1-8)

ผลการด าเนินงาน

ตวับง่ช้ี 4.3 5 คะแนน 1428131.62 5.00

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

4 คะแนน

4 ข้อ (1,3,5,7)

5 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 3.00 3.00 3.57 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
5.00 4.29 3.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 3.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 4.11 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
5.00 4.29 3.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

   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
- 4.17 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.38 - 4.38 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 3.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
5.00 4.29 3.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

   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 - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 3.00 - 3.80 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.80 - 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
5.00 4.00 - 4.18 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.00 3.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
5.00 4.63 3.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
5.00 4.29 3.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

   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 / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองค์ประกอบ
คณุภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
จดุแขง็ 
มกีารท างานร่วมกนัเป็นทมีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

เพิม่การท างานร่วมกนัระหวา่งบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนใหม้ากขึน้  
 
  จดุท่ีควรพฒันา 

1. บุคลากรในสายวชิาการมจี านวนน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนนกัศกึษา 
2. พฒันาแผนยทุธศาสตรท์ีม่คีวามสมบรูณ์เพยีงพอทีจ่ะสะทอ้นภาพทีป่รารถนาของคณะในอนาคต

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. พฒันาระบบและกลไกการจดัการกลุ่มวจิยัภายในคณะให้มีความมัน่คง ย ัง่ยนื และก าหนด

เป้าหมายระยะยาวของคณะไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. อาจมกีารเพิม่งบประมาณดา้น Humanization ระหวา่งบุคลากร และนักศกึษาในคณะเพื่อเป็น

การส่งเสรมิสมัพนัธอ์นัดขีองบุคลากรและนกัศกึษา 
2. ควรพฒันาแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณะทีม่คีวามสมบรูณ์พรอ้มทีจ่ะสะทอ้นภาพอนาคตทีพ่งึ

ปรารถนาและเป็นคู่มอืการบรหิารงานของคณะไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและต่อเนื่อง 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 จดุแขง็ 

มอีาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวชิาการจ านวนมาก  เป็นคณะที่เน้นการผลิต
บณัฑติในระดบับณัฑติศกึษาโดยเน้นผลงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาตทิีม่คีุณภาพสงู 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ควรพฒันาหน่วยงานวจิยัของคณะใหม้คีวามโดดเด่นมากขึน้ในระดบัภมูภิาคและนานาชาติ 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

ควรด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรและกรอบมาตรฐานระดบัอุดมศกึษาระดบัชาตใิหค้รบ 
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 ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารวจิยัดา้นการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 จดุแขง็  

คณะมกีารจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีบ่รูณาการดา้นวชิาการกบังานวจิยัร่วมกบัหน่วยงานอื่นได้
เป็นอยา่งด ี
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

คณะควรมกีารจดักจิกรรมในการใหข้อ้มลูขา่วสารกบันกัศกึษาปจัจุบนัและศษิยเ์ก่าใหเ้ป็นลกัษณะ
การสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  

จดุท่ีควรพฒันา 
คณะมศีษิยเ์ก่าเป็นจ านวนมาก ดงันัน้คณะควรจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิเพื่อใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์

แก่ศษิยเ์ก่าในวงกวา้ง 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 จดุแขง็  

1. บุคลากรมศีกัยภาพสงูในการท าวจิยัท าใหเ้ป็นทีเ่ชื่อมัน่และไดร้บัทนุวจิยัจากหน่วยงานภายนอก
เป็นจ านวนมาก 

2. การบรูณาการองคค์วามรูจ้ากพหุสาขาของคณะท าใหส้ามารถน าผลงานวจิยัไปต่อยอดทัง้ในเชงิ
วชิาการ อุตสาหกรรมและในเชงิพานิชยไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

3. มผีลงานวจิยัทีจ่ดอนุสทิธบิตัรจ านวนมาก 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรมกีลไกทีช่ดัเจนในการสง่เสรมิใหม้กีารถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยผ์ู้
อาวโุส (tacit knowledge) ไปสู่อาจารยร์ุ่นใหม่ เพื่อใหค้ณะมผีลงานวจิยัของอาจารยร์ุ่นใหม่ในสดัส่วนที่
สงูขึน้และสามารถเป็นก าลงัทีส่ าคญัของคณะไดใ้นอนาคต 

2. ในการประเมนิสิง่สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยั (เช่น หอ้งปฏบิตักิารวจิยั) ควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช้
มสี่วนร่วมในการประเมนิ นอกเหนือจาการประเมนิโดยหน่วยงานภายใน (เชน่ EESH) เท่านัน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จดุแขง็  
มกีารบรกิารวชิาการสู่สงัคมทีม่คีณุค่าและหลากหลาย มปีระโยชน์ในการน าไปใชไ้ดจ้รงิ บาง

กจิกรรมสามารถสรา้งองคค์วามรูท้ ีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการชีน้ าสงัคมได ้
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

เพิม่ช่องทางในการสื่อสารและประชาสมัพนัธศ์กัยภาพในการใหบ้รกิารวชิาการสู่สงัคมและสาธารณะ
ใหม้ากขึน้และหลากหลาย 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 จดุแขง็  

1. คณะมกีารวางแผนและก าหนดงบประมาณสนบัสนุนในดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมที่
ชดัเจน 

 2. คณะมกีารบรูณาการการเรยีนการสอนร่วมกบังานศลิปะและวฒันธรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ควรมกีารจดัการหรอืแนวทางการบรูณาการการเรยีนการสอนกบัศลิปะและวฒันธรรมใหม้คีวาม
ต่อเนื่อง 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

ควรเพิม่ช่องทางการเผยแพร่กจิกรรมของคณะใหห้ลากหลายมากขึน้ 
  
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 ข้อเสนอแนะ 

อาจมกีารท าบทสรุปการท างาน โดยมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีใ่นแต่ละดา้นอยา่งชดัเจน และอาจมี
การประเมนิผลการท างานโดยมกีารเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา เพื่อไดรู้คุ้ณภาพของการท างานของบุคลากร 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จดุแขง็ 

ผูบ้รหิารมกีารตดิตามแผนการใชเ้งนิทุกเดอืน ท าใหท้ราบสถานการณ์ทางการเงนิของคณะ และ
สามารถน าไปวเิคราะหแ์ผนการใชเ้งนิต่อไป 
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 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
รายงานการเงนิทุกเดอืน อาจมกีารวเิคราะหแ์ผนการใชเ้งนิเพื่อใหค้ณะผูบ้รหิารสามารถด าเนินงาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 จดุท่ีควรพฒันา 

อาจมกีารวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรายงานในแต่ละเดอืน   
 
 ข้อเสนอแนะ 

อาจเพิม่จ านวนเจา้หน้าทีด่า้นการเงนิเพื่อเป็นการขบัเคลื่อนองค์กรให้มกีารจดัการด้านการเงนิให้
สะดวกรวดเรว็และดขีึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 จดุแขง็  

1.ผูบ้รหิารคณะใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพ มกีารสนบัสนุนการใหค้วามรู ้การจดักจิกรรม 
การมสี่วนร่วมของประชาคมในคณะอยา่งทัว่ถงึ ทัง้อาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

2. คณะมผีลงานวจิยัทีม่คีณุภาพเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีและยงัไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรและคะแนน
ประเมนิสาขาพลงังาน/การจดัการพลงังานจาก สกว. ในระดบัดเียีย่ม 

 
 ข้อเสนอแนะ 

คณะควรมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่ลงานโดยเฉพาะดา้นการวจิยัใหม้ากขึน้ เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนใหม้กีารน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง และเป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บั
มหาวทิยาลยัและประเทศชาต ิ
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ตาม
องคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มค่ีาเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.29 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ
การประเมนิ พบวา่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.57 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มค่ีาเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.00  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มค่ีาเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ตาม
มาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.29 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ
การประเมนิ พบวา่  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับ่งชีด้้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มค่ีาเฉลี่ยสูงสุดคอื 
5.00 ส่วนตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.11  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ 
มุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มค่ีาเฉลี่ยสูงสุดคอื 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.29 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.38 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวั
บ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 
3.00 
 มมุมองด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย
สงูสุดเท่ากนั 5.00 
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5.10 ข้อสรปุตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและ
วสัดุ ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.29 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อพจิารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านกายภาพ - 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่า  3.00  
3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.80 โดยมตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 

มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คือ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.63 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านผลติบณัฑติ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 
3.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00  

3. ด้านการให ้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว   

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว   
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จดุแขง็  
1. คณะมชีื่อเสยีงดา้นการจดัการพลงังานเป็นทีย่อมรบั 
2. คณะมผีลงานวจิยัเป็นทีย่อมรบั และไดร้บัรางวลัจาก สกว. ในระดบัดเียีย่มตดิต่อกนั 
3. คณาจารยท์ีเ่ป็นนกัวจิยัแต่ละกลุ่มมคีวามรูส้กึเป็นสมาชกิของกลุ่มสงูมาก สะทอ้นถงึความผกูพนั 

ความรกั ความสามคัค ีและมบีรรยากาศทีม่คีวามประนีประนอมสงู มคีวามเป็นกนัเองระหวา่งบุคลากรและ
นกัศกึษา 

4. คณะมกีารบรหิารจดัการทีโ่ดดเด่น ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ า บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล มี
วสิยัทศัน์ มศีกัยภาพในการก ากบัตดิตามประสานงาน ใหบุ้คลากรในคณะมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานได้
อยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

พฒันาแผนการประชาสมัพนัธผ์ลงานของคณะใหไ้ปสูส่าธารณชนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
สรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิกลุม่วจิยัใหม้ทีศิทางและมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รวมถงึ

รวมพลงัของกลุ่มวจิยัทุกกลุ่มใหเ้ป็นเอกภาพ และเป็นอตัลกัษณ์ของคณะทีโ่ดดเด่น 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การจดัท าเอกสารการประกนัคณุภาพ ควรเป็นไปตามคู่มอืประกนัคุณภาพ มจธ. ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ควรจดัท าแผนบรหิารการจดัการความเสีย่งดา้นศกัยภาพการวจิยัทีข่ ึน้อยูก่บัปจัเจกของบุคคล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
22 

 



 

 
23 

 
 



 

 
24 

 
 



 

 
25 

 
 



 

 
26 

 
 


