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ส่วนท่ี 1 

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

ในรอบการประเมนิปี 2553  บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม  มหีลกัสูตรรวม
ทัง้สิน้ 8 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท   6 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 2  
หลกัสตูร มจี านวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 52 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 36 คน และระดบั
ปรญิญาเอก จ านวน 16 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 27 คน แบ่งเป็น
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 18 คน และระดบัปรญิญาเอก 9 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 24 คน 
(ไมน่บัรวมลกูจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั 
จ านวน 18 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 24 คน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน     
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง หลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในว่าด้วยการรายงานผล  
การประกนัคุณภาพการศกึษา ทีก่ าหนดใหต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ต้องจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศกึษา (สกอ.) ภายใน 120 วนันับจากวนัสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน ทัง้นี้ เพื่อให้ มจธ. สามารถด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ สกอ. ได้ทัน           
ตามก าหนดเวลา มจธ. จงึได้ก าหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ โดยคณะกรรมการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ในวนัที ่22 กรกฎาคม 2554  

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะมวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมนิการ
ด าเนินงานของคณะวชิา โดยวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที ่มจธ. ก าหนด เพื่อใหค้ณะวชิาไดร้บัทราบจุดแขง็ 
จดุทีค่วรปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาคณะวชิา 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผู้ประเมนิ  
ได้ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้   
ไดต้รวจเยีย่มพืน้ทีจ่ดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบขอ้มลู ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน        
โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดงันี้ 
 บณัฑติวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม  มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัดี (3.67) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่
ในระดบัดี จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ (4.00)   องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (4.50) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั 
(4.00) องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.00)  องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
(4.00)  คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  องคป์ระกอบที ่2  
 
 
 



 

 
2 

การเรยีนการสอน (3.43) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (3.00) องค์ประกอบที่ 7       
การบรหิารและการจดัการ (3.33)  และองคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (3.00)   
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของบณัฑติ

วทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม  มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  ผศ.ดร.ตวงรกัษ์ นนัทวสิารกุล ประธานกรรมการ 
2.  นายประทปี ช่วยเกดิ กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.ชยัรตัน์ ตัง้ดวงด ี กรรมการ 
4.  อาจารยส์ุจนิต ์ ธงถาวรสุวรรณ กรรมการ 
5.  อาจารยอ์จัฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ 
6.  นางสาวสุปรยีา อ่อนองินอน กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.วารชิ ศรลีะออง กรรมการ 
8.  นางทพิยว์รรณ หนัหาบุญ เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
3.1  ประวติัความเป็นมา 
 บณัฑติวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม (บณัฑติร่วมฯ)  จดัตัง้ขึ้นโดยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในปี พ.ศ. 2541  เป็นหน่วยงานเทยีบเท่าคณะ ไดร้บัการสนับสนุนเบือ้งต้น
จากส านักงานนโยบายพลงังานแห่งชาติในขณะนัน้ ด้วยเงนิอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน ภายใต้ “โครงการร่วมในการผลติบณัฑติศกึษาและพฒันางานวจิยัด้านเทคโนโลยพีลงังานและ
เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม” ต่อมาในปี 2542 เมื่อรฐับาลไทยไดม้กีารลงนามในสญัญาเงนิกู้ธนาคารแห่งเอเชยี 
(ADB) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ได้
รเิริม่โดยทบวงมหาวิทยาลยัขณะนัน้ ซึ่งก่อนการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ บณัฑติร่วมฯ เป็น 1 ใน 7 
โครงการทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากขอ้เสนอทัง้สิน้ประมาณ 50 โครงการทัว่ประเทศเพื่อพฒันาเป็นศูนยค์วามเป็น
เลศิทางวชิาการ ในลกัษณะเครอืข่ายความร่วมมอื ในสาขาที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาต้นทุนทรพัยากร
บุคคลและฐานความรูเ้พื่อความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
 เครอืข่ายความร่วมมอืของบณัฑติร่วมฯ ประกอบดว้ย 5 สถาบนั ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี(สถาบันแกนน า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิ รินธ ร  แห่ งมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชีย ง ใหม่ แล ะ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ จุดหมายหลกัของเครอืข่ายคอืการพฒันาก าลงัคนระดบัปรญิญาโทและเอก 
และการผลติผลงานวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วกบัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน พลงังานหมนุเวยีน เชือ้เพลงิ 
ฟอสซลิ การจดัการพลงังาน และสิง่แวดลอ้มทีส่มัพนัธก์บัการผลติและการใชพ้ลงังาน ทัง้ในเชงิเทคโนโลยี
และเชงินโยบาย ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคการผลติและหน่วยงาน
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บณัฑติวิทยาลัยร่วมฯ ได้พัฒนาองค์กรและระบบการจดัการศึกษาและวิจยัที่มคีวามเป็นอิสระ 
(autonomy) และพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขึน้ใหม่โดยเป็น หลกัสูตรนานาชาต ิทีเ่น้นวจิยั 4 หลกัสูตร และ
หลกัสูตรเน้นวชิาชพี 2 หลกัสูตร และร่วมมอืกบัหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งของสมาชกิเครอืข่ายความร่วมมอือกี 
15 หลักสูตร โดยที่ผ่านมาจนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2553 ได้รบันักศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ 
ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 496 คน (ปรญิญาโท 277 คน ปรญิญาเอก 219 คน) และมผีูส้ าเรจ็การศกึษาแล้ว 
218 คน (ปรญิญาโท 136 ปรญิญาเอก 82 คน) ซึง่ผูส้ าเรจ็การศกึษาประมาณ 2 ใน 3 ในระดบัปรญิญาเอก
ประกอบอาชพีเป็นอาจารย์/นักวจิยัในสถาบนัอุดมศึกษา และเกือบครึ่งหนึ่งในระดบัปรญิญาโทประกอบ
วชิาชพีในภาคอุตสาหกรรม 
 ในดา้นการวจิยั นกัศกึษาและคณาจารย ์(ทัง้อาจารยป์ระจ าและอาจารยส์มทบจากสมาชกิเครอืข่าย) 
ได้ผลติผลงานวิจยัในรูปบทความวจิยัมากกว่า 700 เรื่อง โดยเป็นบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาตมิากกว่า 200 เรื่อง งานวจิยัเหล่านี้ส่งผลใหม้กีารสรา้งฐานความรูใ้น 12 สาขาวชิา ซึ่งขับเคลื่อน
โดยแผนงานวจิยั (R&D Roadmap) ของกลุ่มวจิยัหลกั 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ เชือ้เพลงิและการเผาไหม ้เชือ้เพลงิ
ชวีภาพ  พลงัน ้าขนาดเลก็  ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลงิ    การจดัการพลงังานในอาคารและเทคโนโลยี
อุณหภาพ นโยบายพลงังานและสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตรบ์รรยากาศและการจ าลอง      วฏัจกัรคารบ์อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ          การจดัการผลกระทบสิง่แวดล้อมและเทคโนโลยกีารบ าบดั 
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และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเชงิกลยุทธ์ นอกจากนี้ การวจิยัในหลายกรณียงัเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้โดยตรง   อาท ิ    โครงการวจิยัเชงินโยบายเพื่อส่งเสรมิการใช้พลงังานหมุนเวยีน 
และการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน ตามความต้องการของกระทรวงพลงังาน โครงการพฒันากงัหนัน ้าขนาด
เล็กเพื่อผลติไฟฟ้า ตามความต้องการของ กฟผ. โครงการผลติไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติ ตามความ
ต้องการของ ปตท. โครงการตดิตาม     และประเมนิกจิกรรมการเผาชวีมวลในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรม 
ตามความต้องการของกรมควบคุมมลพิษ โครงการการจดัท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย      
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการผู้ประสานชุดโครงการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย ของ สกว. เป็นตน้ 
   
3.2  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ 
 บณัฑติรว่มฯ ไดก้ าหนดแนวคดิและยทุธศาสตรใ์นการพฒันาไวต้ัง้แต่ระยะที ่1 โดยไดจ้ดัท าแผนกล
ยทุธแ์ละแผนทีน่ าทางการวจิยั ในการพฒันาบณัฑติร่วมฯในระยะที ่ 2 ซึง่อยูใ่นช่วงการประเมนิคุณภาพ
ภายในครัง้นี้ ยงัคงยดึถอืแนวคดิและยทุธศาสตรเ์ดมิเป็นฐาน โดยปรบัปรงุเพิม่เตมิบนพืน้ฐานการวเิคราะห ์
SWOT โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต ตามยทุธศาสตร์
พลงังานเพื่อการแขง่ขนัของประเทศและแผนงานทีส่ าคญัดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยมวีตัถุประสงค์
และเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธด์งันี้ 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
 วตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการของโครงการคอื 

(1) เพิม่คุณภาพและจ านวนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยพีลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นก าลงัคน ทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

(2) ผลติผลงานวจิยัรว่มทีม่คีุณภาพสงู โดยอาศยั consortium ในสาขาเทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 

 
ทัง้น้ี มเีป้าหมายเชงิผลผลติในช่วงปี 2551-2555 
(1) รบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 125 คน และปรญิญาเอก 75 คน 
(2) ผลติผลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ภายในประเทศ 60 เรือ่ง และวารสารวชิาการนานาชาต ิ

100 เรือ่ง 
(3) สรา้งความเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรม เช่น การวจิยัรว่มกบัภาคผลติจ านวน 25 โครงการ  

การใหบ้รกิารวเิคราะหต์รวจสอบ รบัรองมาตรฐาน และใหค้ าปรกึษาแนะน า จ านวน 75 ครัง้ 
เป็นตน้ 

(4) การพฒันาความเชีย่วชาญพเิศษของบุคลากร จ านวน 75 คน  
 
วิสยัทศัน์ 
 มุง่เป็นศูนยค์วามเป็นเลศิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิดา้นบณัฑติศกึษาและการวจิยัใน
สาขาพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
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พนัธกิจ 
 จดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา การฝึกอบรม และผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู รวมทัง้ใหบ้รกิาร
ทางวชิาการ   เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสงัคม    และเสรมิสรา้งความสามารถในการพึง่พาตนเอง
ทางเทคโนโลย ี ในการพฒันาและใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร ์ ยัง่ยนื และ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
 
กลยทุธ์ 

1) การพฒันาก าลงัคนระดบัสงู 
สนบัสนุนการพฒันาก าลงัคนระดบัปรญิญาเอกทีม่ทีกัษะดา้นการวจิยัสงู และก าลงัคนระดบัปรญิญา
โททีม่ทีกัษะวชิาชพี ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการวางนโยบายและแผน 
รวมทัง้การฝึกอบรมบุคลากรส าหรบัภาคเอกชนและภาครฐั  

2) การวจิยั 
สนบัสนุนการพฒันาและบรหิารจดัการโปรแกรมวจิยั (Research program) ทีม่ผีลกระทบสูงต่อ
ประเทศในเชงิเศรษฐกจิและเชงิสาธารณประโยชน์ โดยการด าเนินการวจิยัทัง้งานวจิยัประยกุตท์ี่
ตอบสนองความตอ้งการในปจัจบุนั และงานวจิยัทีเ่ป็นการปรูากฐานการพึง่พาตนเองในระยะยาว 
ทัง้การวจิยัดา้นเทคโนโลยแีละดา้นนโยบาย ตลอดจนการวจิยัรว่ม และ/หรอืการวจิยัทีว่่าจา้งโดย
ภาคผลติและภาครฐั 

3) การบรกิารวชิาการ 
สนบัสนุนการเผยแพรค่วามรูแ้ละการถ่ายทอดเทคโนโลย ี    และการใหบ้รกิารทดสอบ/ตรวจสอบ 
การใหค้ าปรกึษาและการศกึษา/วเิคราะหแ์บบมอือาชพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7 

 
ส่วนท่ี 4 

วิธีประเมิน 
 

4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           

บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ในวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอน
ดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม  
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ ผศ.ดร.วารชิ  ศรลีะออง และ น.ส.สุปรยีา  อ่อนองินอน 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่  ผศ.ดร.ตวงรกัษ์  นนัทวสิารกุล และ 
นางทพิยว์รรณ หนัหาบุญ 

องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ นายประทปี  ช่วยเกดิ และอาจารยอ์จัฉรา  ธารอุไรกุล 
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ ผศ.ดร.ชยัรตัน์  ตัง้ดวงด ีและ 

อาจารยส์ุจนิต ์ ธงถาวรสุวรรณ 
3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมิน

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 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้หาเอกสารไดท้นัภายในวนัประเมนิ  ใหแ้ก่
ผู้ประเมนิให้แล้วเสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาจะตรวจสอบเอกสาร
เพิม่เตมิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนัท าการที่
คณะยืน่เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 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 8.00 1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 3.00 1,2 (2 ข้อ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 100.00 
18.00 

ร้อยละ 100 5.00 
18.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 65.00 
10.00 

ร้อยละ 55.5 5.00 
18.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 6.00 2,3,5 (3 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6 6.00 1,2,3,4,6 (5 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 4.00 1,3,4,5 (4 ข้อ) + 7 (เฉพาะกลุ่ม ง) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 5.00 1,2 (2 ข้อ) 2.00 

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

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

ตวับ่งช้ี 4.1 7.00 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 5.00 1,2,3,4 (4 ข้อ) 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 7980000.00 
51719900.00 

2522921.95 5.00 
20.50 

ตวับ่งช้ี 5.1 3.00 1,2,3 (3 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 3.00 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 5.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 6.1 1.00 1,2,3 (3 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 6.00 2,3 (2 ข้อ) 2.00 

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

ตวับ่งช้ี 7.3       

ตวับ่งช้ี 7.4 2.00 1,2,3,4 (4 ข้อ) 3.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7.00 2,3,4,5,6,7 (6 ข้อ) 4.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 4.00 1,2,3,4,7,8 (6 ข้อ) 3.00 

รวมคะแนน 
การประเมิน 

     4.05 
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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 3.00 2.00 3.43 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 3.50 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 3.33 - 3.33 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   เฉล่ียรวมทุกตวั
บ่งช้ี 
   ของทุก
องคป์ระกอบ 

5.00 3.53 2.00 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี 
ต้อง

ปรบัปรงุ 
ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 3.17 - 3.17 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 3.56 - 3.92 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 3.53 2.00 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี 
ต้อง

ปรบัปรงุ 
ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.00 2.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 2.88 - 2.88 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

  ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 4.50 - 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 3.53 2.00 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน 
ระดบัดี
มาก 

ระดบัดี 
ต้อง

ปรบัปรงุ 
ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
และความพรอ้มในการจดัการศึกษา 

          

  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - ไม่มีผลการประเมินในด้านน้ี   

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.67 - 3.60 การด าเนินงานระดบัดี   

   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 3.40 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

5.00 3.22 - 3.55 การด าเนินงานระดบัดี 
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
  ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 2.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี   

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 3.50 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 3.88 2.00 3.80 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 3.53 2.00 3.67 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
  

 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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5.6  จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี  1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนด าเนินการ 
 จดุแขง็ 

1. การก าหนดแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงานสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรป์ระเทศท าใหไ้ดร้บัการ

สนบัสนุนงบประมาณ 

2. การก าหนดเป้าหมายของตวับ่งชีใ้นแผนกลยุทธม์คีวามทา้ทาย เช่น แหล่งทุนสนับสนุน

ผลงานวจิยั   

3. มคีณะกรรมการบรหิารทีม่ศีกัยภาพในการสนับสนุนแนวทางในการหาแหล่งทุนวจิยั  

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.   ใชจ้ดุแขง็ดงักล่าวขา้งต้นเพื่อสรา้งเครอืข่ายหน่วยงานระดบั World class   

จดุท่ีควรพฒันา 
1.   การถ่ายทอดแผนกลยทุธย์งัไมค่รอบคลุมบุคลากรทุกระดบั  

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการประชุมสมัมนาประจ าปี ควรบรรจ ุหวัขอ้ การจดัท าแผนกลยุทธแ์ละการแปลงแผนกลยทุธ์

เป็นแผนปฏบิตังิานใหช้ดัเจน  
2. ใชก้ลไกการประชุมคณะกรรมการบรหิารในการตดิตามผลการด าเนินงานของแผนกลยทุธแ์ละ

แผนปฏบิตังิานประจ าปี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑิต 
 จดุแขง็  
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1.  อาจารยม์คีุณวุฒ ิและมตี าแหน่งทางวชิาการสงูกว่าเกณฑ ์สกอ. เป็นจ านวนมาก   
 และเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล     

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรประชาสมัพนัธศ์กัยภาพของอาจารยใ์หห้ลากหลายช่องทางเพื่อดงึดดูนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษาโดยเฉพาะนกัศกึษาต่างชาตใิหเ้ขา้มาเรยีนเพิม่ขึน้  
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. หลกัสตูรยงัไม่มกีารด าเนินการตามกรอบเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาในเรือ่ง
สดัส่วนของอาจารยต่์อนกัศกึษาในการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

2. ไมม่แีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยด์า้นศาสตรก์ารสอน        
(เทคนิคการสอนและการวดัผล)   

3. ไมม่กีระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งเป็นรปูธรรม 
4. การส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติยงัไม่

ครอบคลุมผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและเอกชน 
  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารก ากบัตดิตามเพื่อใหห้ลกัสตูรเป็นไปตามกรอบเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอุดมศกึษาโดยใชก้ลไกการก ากบัตดิตามในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร  
2 และ 3 การท าแผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละสายสนบัสนุนควรแทรกแผนพฒันา

คณาจารยด์า้นศาสตรก์ารสอนและด าเนินการตามแผน เช่น การใชเ้วท ีcoffee talk  หรอื lunch 
talk  จดักจิกรรมการจดัการความรู ้ ระบบพีเ่ลีย้ง โดย focus group ไปทีก่ลุ่มอาจารยร์ุ่นใหม่ 

4.  ควรก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคแ์ละก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม
ของนกัศกึษา โดยการมสี่วนรว่มของคณาจารย ์บุคลากร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ และมกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์ห้
ครอบคลุมกบัผูใ้ชบ้ณัฑติทุกภาคส่วน      
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องคป์ระกอบท่ี  3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
 จดุแขง็  

1. คณะฯ สามารถบูรณาการงานวิจัยกับการสอนได้โดยตรง เนื่ องจากเป็นการสอนระดับ
บณัฑติศกึษา 

2. คณะฯ มกีจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีเ่น้นการวจิยัอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ส่งเสรมิใหศ้ษิยเ์ก่าน าโจทยจ์ากทีท่ างานมาใหรุ้่นน้องไดจ้ดัท าวจิยั 
2. คณะฯ ควรเสรมิกจิกรรมดา้นวชิาชพีและสนบัสนุนใหน้ศ.ทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีไดร้บั 

การพฒันามากขึน้ 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. คณะฯ ขาดการประเมนิกจิกรรมในการพฒันานกัศกึษา 
2. คณะฯ มกีจิกรรมทีเ่สรมิประสบการณ์วชิาชพีแก่นกัศกึษาน้อย (2 กจิกรรม) 
3. คณะฯ มกีจิกรรมใหค้วามรูท้างดา้นวชิาการและวชิาชพีให้กบัศษิยเ์ก่ามจี านวนน้อย        

(1 กจิกรรม) 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ก าหนดใหผ้ลการประเมนิโครงการเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการขอเบกิจ่ายเงนิในโครงการพฒันา
นกัศกึษา  

2. จดัใหม้กีารศกึษาดงูาน หรอืเพิม่รายวชิาทีเ่ป็นลกัษณะ workshop ทีส่ามารถขอใบรบัรอง
วชิาชพีได ้  

3. จดัช่องทาง เช่น เวบ็ไซตท์ีศ่ษิยเ์ก่าสามารถตดิต่อใหข้อ้เสนอแนะ และไดร้บัขา่วสารจากคณะฯ 
มากขึน้    

4. ควรจดักจิกรรมใหศ้ษิยเ์ก่าในลกัษณะ win-win เพื่อเป็นแรงจงูใจใหศ้ษิยเ์ก่าสนับสนุนทรพัยากร
ในดา้นต่างๆ  
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องคป์ระกอบท่ี  4  การวิจยั   

 จดุแขง็  
1. ผลงานวจิยัทางดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ 
2. คณะฯ มเีครอืขา่ยวจิยัทีเ่ขม้แขง็ทัง้ในและต่างประเทศ 
3. คณะฯ สามารถหาแหล่งทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากหน่วยงานภายในประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู  

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรเสรมิความเขม้แขง็ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการในดา้นผลลพัธข์อง

การวจิยั เช่น  ระบบ MIS เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของงานวจิยั 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. กลไกสนับสนุนการบรหิารงานวจิยัขาดความชดัเจนของแผนภาพรวมของการบรหิารโครงการ 
(Project management) ทุกโครงการ  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ผูบ้รหิารควรใชก้ารบรหิารโครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งต่อความไมส่มัฤทธผิล  

 
องคป์ระกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแก่สงัคม  
 จดุแขง็  

1. สาขางานวจิยัตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรส ารวจความต้องการของผู้ร ับบริการเพื่อน าไปออกแบบรูปแบบโครงการให้ตรงกับ      
ความตอ้งการทุกโครงการ 

 จดุท่ีควรพฒันา 
 1.   ขาดการประเมนิผลกระทบของทุกโครงการทีใ่หบ้รกิาร 

ข้อเสนอแนะ 
1.   ใชแ้บบการประเมนิผลกระทบจากการบรกิารวชิาการโดยเฉพาะดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ปจัจบุนัควร

ใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ ควรท าการประเมนิผลทุกโครงการ  
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องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม      
จดุแขง็  

 1.  คณะฯ สามารถบูรณาการการท างานดา้นอนุรกัษ์พลงังานกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมกบัการสอน
ไดโ้ดยตรง เนื่องจากเป็นแนวทางหลกัของคณะ 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ก าหนดรปูแบบหรอืแนวทางปฏบิตัใินการท างานดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มใหน้ศ.ไดย้ดึถอื

ปฏบิตัก่ิอใหเ้กดิมาตรฐาน และส่งเสรมิใหเ้กดิชื่อเสยีงและเกดิการยอมรบัในระดบัชาตต่ิอไป 
2. เพิม่จ านวนวชิาทีส่ามารถบูรณาการการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม  กบัการเรยีนการสอน

มากขึน้ โดยเน้นดา้นทีเ่ป็นกระแสสงัคมเช่น ลดโลกรอ้น ประหยดัพลงังาน สรา้งวฒันธรรมของ
การอยูแ่บบพอเพยีงทีใ่ชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า เป็นตน้ 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1.  คณะฯ มนีศ.ในระดบับณัฑติศกึษาอาจก่อใหเ้กดิกจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมได้

ค่อนขา้งยาก 
 ข้อเสนอแนะ 

 1. วฒันธรรมรวมถงึสิง่แวดลอ้มการอนุรกัษ์พลงังาน ดงันัน้อาจมกีลไกในการน าหวัขอ้ดงักล่าวมา
บรูณาการกบัการสอนมากขึน้ 

 
องคป์ระกอบท่ี  7  การบริหารและการจดัการ 

จดุท่ีควรพฒันา 
1.  ไมม่กีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการอ านวยการ   

ข้อเสนอแนะ 

1.   คณะฯ อาจศกึษารปูแบบการประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยัเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้น   

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการอ านวยการ   
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องคป์ระกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
 จดุแขง็ 

1.  มรีะบบ และกลไกในการบรหิารงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.  ควรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่กีบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาระบบการบรหิาร

งบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าหน่วยงานเอกชนในระดบัชัน้น าของประเทศ 
จดุท่ีควรพฒันา 
1.  ไมม่แีผนกลยทุธท์างการเงนิ  

ข้อเสนอแนะ  

1.   คณะฯ ควรมกีารศกึษารปูแบบ แนวทางการวเิคราะหท์างการเงนิจากหน่วยงานหน่วยงาน 

ชัน้น าของประเทศ 

องคป์ระกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน      
 จดุแขง็  

1.  คณะฯ มบีุคลากรทีม่คีุณภาพในระดบัปรญิญาเอกมาก จงึท าใหเ้กดิคุณภาพทางการศกึษา  
 และการสรรคส์รา้งงานวจิยัได ้

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.   ก าหนดใหม้ผีูช้่วยอาจารยใ์นการบนัทกึกจิกรรม การประชุม การสนทนา อกีทัง้จดัเกบ็ เอกสาร

หรอืน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อจดัท าแนวทางพฒันาดา้นคุณภาพ ใหค้รบวงจรคุณภาพ PDCA 
อยา่งต่อเนื่อง 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1.  คณะฯ ขาดการน าผลการประกนัคุณภาพมาปรบัปรงุการท างาน 
2. เครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นประกนัคุณภาพมจี านวนน้อย (2 หน่วยงาน) 
3. ปรบัปรงุเวบ็ไซตค์ณะฯ ใหม้สีารสนเทศ ขา่วสาร กจิกรรม ขอ้มลูดา้นประกนัคุณภาพ เพื่อ

สนบัสนุนขอ้มลูดา้นประกนัคุณภาพภายในคณะ ทีส่ามารถสบืค้น    แทนการจดัเกบ็เอกสาร
มากขึน้ 

4. ก าหนดใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัเกบ็เอกสารแต่ละตวับ่งชี ้จดัเกบ็เอกสารในรปูแบบ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีง่า่ยต่อการสบืคน้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. จดักจิกรรมใหค้ณะท างานประกนัคุณภาพและผูม้สี่วนร่วมไดน้ าผลการประเมนิมาพจิารณา  

และวางแผนการปรบัปรุงก าหนดผูร้บัผดิชอบ และเวลาอยา่งชดัเจน 
2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั และภายนอก

มหาวทิยาลยั 
3. สรา้งความรว่มมอืเพื่อเพิม่เครอืขา่ยการประกนัคุณภาพและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นประกนั

คุณภาพระหว่างคณะใหม้ากขึน้ 
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5.7  ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและ
สิง่แวดล้อม  ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี
ค่าเฉล่ีย 3.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว   

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.43 
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งขีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  รองลงมาคอืตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 3.50  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.33 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้  
มคี่าเฉลีย่  3.00  โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและ
สิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53  และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า   
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.00 โดยมี
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.17  โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00  รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.56 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม มมุมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.53  และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00  ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า   
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มคี่าเฉลี่ย 3.71 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00    
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้  มคี่าเฉลีย่ 2.88     โดยมี
ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50     เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา        คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.00 

มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.75 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.50  
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังาน
และสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้าปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.53  และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00  ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 3.55 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.22 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  ไมม่ผีลการประเมนิในดา้นนี้ 
2.  ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา        คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 2.67 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี มคี ่าเฉลี ่ย 4.00 โดยมีตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงดา้นเดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้  มคี่าเฉลี่ย 3.40     โดยมี
ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั       มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี 
มคี่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมาคอืตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.88 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ  มคี่าเฉลีย่ 2.00 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา      คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ 
มคี่าเฉลีย่ 2.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา        คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 3.50  

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.00  โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 จดุแขง็  
1. คณะกรรมการอ านวยการมศีกัยภาพในการใหแ้นวทางในการหาแหล่งทุนวจิยัทีห่ลากหลาย 
2. คณะฯ มผีลงานดา้นงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องชาต ิและเป็นทีย่อมรบัในระดบั

นานาชาต ิ
3. คณะฯ มคีณาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานระดบันานาชาตใินการ

สรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ปสู่การใชง้านจรงิในระดบัชาติ  
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.  ในการประชาสมัพนัธค์ณะฯ  ควรเน้นจดุแขง็ขา้งต้น และเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธท์ี่

หลากหลายเพื่อดงึดดูนกัศกึษาต่างชาต ิและหาทุนวจิยัจากต่างชาติ    
 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. ถงึแมค้ณะฯ จะมปีจัจยัน าเขา้อยูใ่นระดบัดมีาก  แต่กระบวนการของหลายองคป์ระกอบยงัอยูใ่น

ระดบัพอใช ้ 
2. การจดัท ารายงาน SAR ส่วนใหญ่ไมอ่ธบิายแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑท์ีช่ดัเจน 

และเอกสารอา้งองิยงัไมส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน นอกจากนี้การจดัเรยีงเอกสารยงัไมเ่ป็นไป
ตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

     
ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการการด าเนินงานควรเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์

คุณภาพของ สกอ. 
2. คณะฯ ควรมกีารจดัอบรมการเขยีนรายงาน SAR เพื่อใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องเกณฑม์าตรฐาน

รายตวับ่งชี ้    
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ภาคผนวก 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 


