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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
       ในรอบการประเมนิปี 2553 สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 3 หลกัสูตร 
แบ่งเป็นหลกัสูตร ระดบัปรญิญาโท 2 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวน
นักศกึษารวมทัง้สิน้ 58 คน แบ่งเป็น ระดบัปรญิญาโท จ านวน 49 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 9 คน 
ตลอดจนมผีู้ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2553 รวมทัง้สิ้น 25 คน ซึ่งเป็นระดบัปรญิญาโททัง้หมด  
นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิ้น 14 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนกัวจิยั จ านวน 8 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 6 คน 

 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดงันี้ 
 

สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี (3.76) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่
คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน 
วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (4.00) องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.57) องคป์ระกอบที ่3 
กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (4.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (4.33) องค์ประกอบที ่5 การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม (4.00) และองค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.33) ส าหรบัองค์ประกอบที่
คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุงได้แก่ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ(2.00) และองค์ประกอบที่มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม(1.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของสถาบนั

วทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (ฟีโบ)้ มรีายนามต่อไปนี้  
1.  ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร  ประธานกรรมการ 
2.  รศ.สุมาล ีอุณหวณชิย ์  กรรมการภายนอก 
3.  ผศ.ดร.เอกรตัน์ รวยรวย  กรรมการ 
4.  อาจารยจ์ติธกิร สุนทรศารทูล               กรรมการ 
5.  ผศ.สนัน่ สระแกว้  กรรมการ 
6.  ดร.นภฉตัร ธารลีาภ  กรรมการและเลขานุการ 
7.  ดร.ทวศีกัดิ ์กฤษเจรญิ  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
8.  นางสาวเยาวลกัษณ์ ดารา  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติัความเป็นมา 

     สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) เดิมเป็นศูนย์วิจ ัยภายใต้ส านักวิจ ัยและบริการ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีใช้ชื่อว่า “ศูนยป์ฏบิตักิารพฒันา
หุ่นยนต์ภาคสนาม” ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพฒันาการศกึษาฉบบัที่ 7 ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมมีตยิกวทิยฐานะของศูนยป์ฏบิตักิาร
พฒันาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมีหน้าที่วิจยัพฒันา ให้บริการ
วทิยาการแก่สงัคม และเปิดสอนหลกัสตูรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได ้ 
 การด าเนินงานของฟีโบจ้ากอดตีจนถงึปจัจบุนั มุง่เน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถเชงิวชิาการใน
สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ
เชีย่วชาญ และความเป็นผูน้ าในสหวทิยาการ ทัง้ทางด้านวทิยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ  รวมไปถงึ
การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัเชงิอุตสาหกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งและส่งเสรมิกบัสถานภาพปจัจุบนั
ของประเทศไทย  ทีก่ าลงัเตบิโตทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
ปรชัญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ ์
ปรชัญา  

ความเช่ือพื้นฐาน  
เชื่อมัน่และสนบัสนุนบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความสมดุลระหว่างความสนใจ
ส่วนตวัและประโยชน์ต่อส่วนรวม 

วิสยัทศัน์ (VISION)  
เป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิทางวทิยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลย ีอนัน าไปสู่การแกไ้ข
ปญัหาของประเทศไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

พนัธกิจ (MISSION)  
1. สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลยี 
2. ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 
3. ถ่ายทอดและจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองคก์รและสู่สงัคม 
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วตัถปุระสงค ์
1. มุง่สู่ความเป็นสากลในดา้นวทิยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยอีตัโนมตั ิใหม้คีวามทดัเทยีมกบั

สถาบนัวจิยัระดบันานาชาต ิ
2. ผลติบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ 

สามารถแขง่ขนั และช่วยลดความเสยีเปรยีบทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 
3. เป็นองคก์รทีบ่รกิารสงัคมและเผยแพรค่วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหีุ่นยนตใ์หแ้ก่

เยาวชน และผูท้ีส่นใจ 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมาย 15 ปี 

มุง่สู่ความเป็นสากลในดา้นวทิยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยอีตัโนมตั ิใหม้คีวามทดัเทยีมกบั
สถาบนัวจิยัระดบันานาชาต ิ

 เป้าหมาย 5 ปี 
สรา้งรากฐานทีแ่ขง็แกรง่ดา้นเทคโนโลยหีุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิเพื่อความพรอ้มในการมุง่สู่
ความเป็นสากลในดา้นวทิยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ

 
กลยทุธ์ 

จากปรชัญา วิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมายของสถาบนัฯที่ก าหนดไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดงักล่าว 
สถาบนัได้ก าหนดกลยุทธ์ 10 ปี (2548-2558)  เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบนัหุ่นยนต์ชัน้น าระดบัโลกด้วยการ
พิจารณาข้อมูล 4 ด้าน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ (ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10) คอื  

1. ดา้นการเรยีนรูแ้ละสรรสรา้งนวตักรรม  
2. ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการใหส้งูขึน้ทัง้ Output และ Outcome   
3. ดา้นการบรหิารงบประมาณ 
4. ดา้นจดัการดา้นทรพัยส์นิและปญัญา  
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนการประเมนิสถาบนั
วทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม ในวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ  ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร และ ดร.ทวศีกัดิ ์กฤษเจรญิ 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ  ผศ.ดร.เอกรตัน์ รวยรวย และ ดร.นภฉตัร ธารลีาภ 
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ  อาจารยจ์ติธกิร สุนทรศารทลู และ นางสาวเยาวลกัษณ์ ดารา 

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ  รศ.สุมาล ีอุณหวณชิย ์และ ผศ.สนัน่ สระแกว้ 
3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผู้บรหิาร
คณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้หาเอกสารไดท้นัภายในวนัประเมนิใหแ้ก่ผู้

ประเมนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาจะตรวจสอบเอกสารเพิม่เตมิ
และจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนัท าการที่คณะยื่น
เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 8 ข้อ 1,2 (7,8) (2 ข้อ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 100 
650.00 

100.00 5.00 
6.50 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
200.00 

30.76 5.00 
6.50 

ตวับ่งช้ี 2.4 2 ข้อ 3,5 (2 ข้อ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6  7 ข้อ 1,2,3,4,6 (5 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 4 ข้อ 1,3,4,5 (4 ข้อ) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4 ข้อ 1,2,3,4 (4 ข้อ) 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ) 5.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 4 ข้อ 1,2,3 (3 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 3.00 

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

ตวับ่งช้ี 4.3 
180,000 บาท/

คน 

2268610.00 
283576.25 5.00 

8.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 5 ข้อ 1,2,3,4 (4 ข้อ) 4.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 5ข้อ 1,2,3,5 (4 ข้อ) 4.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 6.1 5ข้อ 3 (1 ข้อ) 1.00 

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

ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 1,2,3 (3 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 7.3       

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

ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 (8 ข้อ) 5.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 7 ข้อ 1,4,7 (3 ข้อ) 2.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

    3.76 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 
 

I P O รวม   
 
 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 2.75 4.00 3.57 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 1.00 - 1.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 2.00 - 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

5.00 3.53 4.00 3.76 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   



10 

5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 3.83 - 3.83 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 3.22 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 3.53 4.00 3.76 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 
 

I P O รวม  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 3.83 4.00 3.86 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 3.53 4.00 3.76 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 
 



12 

5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

                           คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 
 

I P O รวม  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจดัการศึกษา 

          

  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - 
   

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหาร
จดัการ 

- 3.80 - 3.80 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

5.00 3.44 - 3.73 การด าเนินงานระดบัดี 
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มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

                           คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

I P O รวม  
  
  

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.00 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 1.00 - 1.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 3.63 4.00 3.80 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 3.53 4.00 3.76 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

จดุแขง็  สถาบนัมปีรชัญา ปณธิาน และวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
  
 แนวทางเสริมจดุแขง็  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา สถาบนัควรมแีผนกลยุทธท์ี่มกีารระบุตวับ่งชีท้ี่ชดัเจน และมกีารประเมนิตดิตาม
ผลการด าเนินการตามตวับ่งชีเ้ป็นระยะ 
 

ข้อเสนอแนะ  สถาบนัควรใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบรหิารจดัการเอกสาร 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

จดุแขง็ สถาบนัมอีาจารยท์ีม่คีวามช านาญในหลากหลายสาขา ท าใหส้ามารถผลติบณัฑติไดต้าม
ความตอ้งการของตลาดและแขง่ขนักบัองคก์รอื่นได้ 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ ส่งเสรมิใหม้กีารท าวจิยัรว่มกบัองคก์รอื่นทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั เพื่อใหผ้ลติผลงานไดห้ลากหลายขึน้ 
 

จดุท่ีควรพฒันา ควรก ากบัดแูลใหจ้ านวนการควบคุมวทิยานิพนธข์องอาจารยท์ีป่รกึษาเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของ สกอ. 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมกีารจดัการความรูเ้พื่อน าไปพฒันาการเรยีนการสอน และปรบัปรงุหลกัสตูร 
2. ควรมหีลกัสตูรอบรมเพิม่เตมิเพื่อพฒันาทกัษะบณัฑติใหส้ามารถจดัท าบทความ วทิยานิพนธแ์ละ

น าไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดบันานาชาตไิด้ 
3. ควรน าผลส ารวจการใชง้านบณัฑติมาใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
จดุแขง็   
1. มรีะบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารทีด่ี 

  2. อาจารย ์นกัศกึษา เจา้หน้าที ่และศษิยเ์ก่า มสี่วนรว่มในกจิกรรม 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา  ควรน ากระบวนการ PDCA มาใชใ้นกจิกรรม โดยเฉพาะการประเมนิผลและน าผล
มาใชใ้นการปรบัปรงุกจิกรรมในครัง้ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ การค านวณผลการประเมนิควรใหช้ดัเจนในรปูของระดบัคะแนน 1-5 พรอ้มเฉลีย่ใน
ภาพรวมทัง้หมด 
 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

จดุแขง็  บุคลากรมศีกัยภาพสงูในการน าผลวจิยัและงานสรา้งสรรคไ์ปใชอ้ย่างเป็นรปูธรรมและมี
ประโยชน์ 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็  สรา้งระบบและกลไกการเผยแพรง่านวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
 

จดุท่ีควรพฒันา ขาดระบบการตดิตามและประเมนิผลกจิกรรมการสนบัสนุนงานวจิยั 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. สรา้งระบบและกลไกในการตดิตามและประเมนิผลงานวจิยัอย่างเป็นรปูธรรม 
2. สรา้งระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัน าผลงานตพีมิพแ์ละเผยแพรใ่นวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  - 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็    - 
 

จดุท่ีควรพฒันา ขาดการน าผลประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารวชิาการกบัการเรยีน
การสอนและงานวจิยั 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. สรา้งระบบและกลไกการน าผลประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารวชิาการอย่างเป็น

รปูธรรม 
2. สนบัสนุนใหม้กีารบูรณาการทางวชิาการกบัการเรยีนการสอนและงานวจิยัใหห้ลากหลายมากขึน้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  

จดุแขง็   - 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็   - 
 

จดุท่ีควรพฒันา   - 
 

ข้อเสนอแนะ ควรมกีารบรูณาการศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนอยา่งชดัเจน เช่น 
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.5 

 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จดุแขง็  ผูบ้รหิารสถาบนัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างเครง่ครดั 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็   - 
 

จดุท่ีควรพฒันา การก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายในการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัพนัธ
กจิหลกัขององคก์ร ตลอดจนแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
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ข้อเสนอแนะ สถาบนัควรมรีะบบและกลไกในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ หรอืแนวปฏบิตัทิีด่ ีที่
เป็นรปูธรรมและปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

จดุแขง็  การหารายไดเ้ขา้สู่สถาบนั มรีายไดห้ลกัทีช่ดัเจนจากงานบรกิารวชิาการ 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา สถาบนัควรมรีะบบการวเิคราะหแ์ละวางแผนการใชง้บประมาณ เพื่อเป็นเครือ่งมอื
ช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารดา้นการเงนิ 
 

ข้อเสนอแนะ  - 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็  - 
 

จดุท่ีควรพฒันา   - 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรน าผลการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพมาพฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ 
2. ส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นงานประกนัคุณภาพ 
3. ควรน าระบบขอ้มลูสารสนเทศมาช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มลูของคณะ 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า สถาบนัมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.76 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวั
บ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ สถาบนัมผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.57 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่าตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 2.75 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั สถาบนัมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่าตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้อง
ปรบัปรงุเร่งด่วน มคี่าเฉลีย่ 1.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.33 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ สถาบนัมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้อง
ปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้น
ผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.83 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 3.22  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มมุมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีป้จัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.86 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 และตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.83  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.00 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และ ตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

 ผู ้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศ ึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.44 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 2.33 

2. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.80  โดยมตีวับ่งชี้
ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.63 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 เท่ากนั  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระด ับต้องปรบัปรงุ
เร่งด่วน มคี่าเฉลี่ย 1.00  โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จดุแขง็  
1. สถาบนัฯเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มคีวามเข้มแขง็ บุคลากรทุกท่านมคีวามเป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนั และรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของขององคก์ร จงึมสี่วนร่วมในการพฒันาและขบัเคลื่อนองคก์รใหไ้ปสู่
จดุมุง่หมายเดยีวกนั  

2. งานบรกิารวชิาการของสถาบนัฯมคีวามเขม้แขง็ ซึง่สรา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่สถาบนั ท าใหส้ถาบนั
สามารถพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัองคก์รทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. สถาบนัฯควรสรา้งระบบและกลไกในการพฒันางานบรกิารวชิาการอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อความ
ยัง่ยนืขององคก์ร          
 2. เสรมิสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันาผลงานของ
สถาบนัฯใหค้รอบคลุมทุกมติ ิ
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรส่งเสรมิและสนับสนุนการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนกัศกึษา         

2. ควรมรีะบบและกลไกในการตดิตามหลกัสตูรในสถาบนัฯใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสรา้งระบบและกลไกในการตดิตามและประเมนิผล เพื่อน าผลมาปรบัปรุงและพัฒนาอย่างเป็น

รปูธรรม 
2. ควรจดัท าแผนปฏบิตักิารและตวับ่งชีอ้ยา่งชดัเจน   
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนามมดีงันี้ (ใส่เฉพาะองคป์ระกอบทีม่ ี

วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม)  
 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  

สถาบันมีการหารายได้หลกัจากการบรกิารวิชาการอย่างชดัเจน ซึ่งสถาบนัสามารถน ารายได้
ดงักล่าวไปพฒันาสถาบนัในดา้นอื่นๆได้  โดยหลกัเกณฑใ์นการรบังานบรกิารวชิาการของสถาบนัฯ มคีวาม
ชดัเจน และเป้าหมายที่แน่นอน  กล่าวคอื 1. สถาบนัฯ พจิารณารบังานที่ภาคเอกชนท าไม่ได้เท่านัน้ 2. 
สถาบนัฯ พจิารณารบังานแข่งกบัภาคเอกชนที่คดิค่าใช้จ่ายสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลอืภาครฐั และเกดิการ
แข่งขนัที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรม และ 3. สถาบันฯ พิจารณารบังานที่เกี่ยวข้องกับด้านความมัน่คง
ปลอดภยัของประเทศ   จากหลกัเกณฑท์ี่กล่าวมานี้ส่งผลให้ การรบังานบรกิารวชิาการของสถาบนัฯ  มี
คุณค่าและคุณูปการต่อสงัคมและประเทศชาติโดยรวมเป็นอย่างยิง่  อีกทัง้ยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์และ
ชื่อเสยีงใหแ้ก่ตวัสถาบนัฯ แก่มหาวทิยาลยั  แก่ประเทศชาต ิและนานาชาตดิว้ย  

 
ในภาพรวม ผู้บรหิารของสถาบนัฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และวาง

แนวทางในการใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีว่างเอาไว้  แมว้่ารายได้หลกัจะไม่
ได้มาจากการรบันักศึกษา  แต่การรบังานบรกิารวิชาการซึ่งเป็นที่มาของรายได้หลกัก็ช่วยให้สถาบนัฯ 
บรหิารการใช้เงนิให้สอดคล้องกบัทุกพนัธกิจและกิจกรรมที่ก าหนดโดยมหาวทิยาลยั ทัง้ในด้านการผลติ
บณัฑติ ดา้นวจิยั และดา้นพฒันาวสิยัทศัน์ อย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบความถูกต้องไดต้าม
ระเบยีบของมหาวทิยาลยั  
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ภาคผนวก 
 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
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