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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็น

สถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดหลกัสูตรที่มีล ักษณะเป็นสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) โดยหลกัสูตรที่เปิดสอนเป็นหลกัสูตรในระดบัสูงกว่าปรญิญาตรทีี่มุ่งเน้นทางด้าน
เทคโนโลยทีีก่ าลงัเป็นทีต่้องการในการพฒันาและแก้ไขปญัหาเชงิเทคโนโลยเีร่งด่วนของประเทศทัง้สิน้ อนั
เป็นผลสบืเนื่องมาจากวกิฤตการณ์น ้ามนัในปี  พ.ศ. 2516   ท าให้คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ
ด าเนินการเปิดสอนหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานขึน้เป็นหลกัสูตรแรกในปี 
พ.ศ. 2520 และไดท้ าการผลติบณัฑติมาเป็นเวลา 30 ปีแลว้   ปจัจุบนัมหีลกัสูตรการเรยีนการสอนทัง้ใน
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ   ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอก  โดยบณัฑติในหลกัสูตรสาขาวชิา
ต่างๆ ทีค่ณะฯ ผลติออกไปสู่สงัคมลว้นแต่เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพ  คุณธรรม มคีวามพรอ้มทางวชิาการและ
ตอบสนองต่อความต้องการก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ   นอกเหนือจากการ
เรยีนการสอนแลว้  คณะฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยถอืเป็นนโยบายที่
ส าคญัในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการเรยีนการสอน และพฒันาประสทิธภิาพของคณาจารย ์ตลอดจน
พฒันาประเทศ โดยคณะฯได้มกีารจดัให้มกีจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมใน
รปูแบบต่างๆ  นอกจากนี้คณะฯ ยงัมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ใน
การวจิยัและพฒันาเชงิพาณชิย ์ตลอดจนรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศอกีดว้ย 

 
วิสยัทศัน์ 

 มุง่เป็นองคก์รสรา้งและแสวงหาความรู ้เพื่อความเป็นเลศิในการพฒันาเทคโนโลยสีหวทิยาการ และ
ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพในระดบัสากล 

 
พนัธกิจหลกัหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของคณะ  

 1. ผลิตบณัฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านพลังงาน 
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
 2. ผลติงานวิจยัทางด้านพลงังาน สิง่แวดล้อมและวสัดุ ตลอดจนให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  
และท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 

เป้าประสงคห์ลกั 
 1. เพื่อผลติบณัฑติในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ ปริญญามหาบณัฑติ ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ และ
ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติ ใหเ้ป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้น เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีาร
จดัการพลงังาน เทคโนโลยวีสัดุ เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยอุีณหภาพ 
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2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และให้บริการวิชาการที่เกี่ย วข้องกับสาขาเทคโนโลยี
 พลงังาน สาขาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน สาขาเทคโนโลยวีสัดุ สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม 
สาขาเทคโนโลยอุีณหภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

 
 วฒันธรรม 
 บุคลากรของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มคีวามซื่อสตัย ์รกัการเรยีนรูอุ้ทศิตนในการท างาน
หนกัและต่อเนื่องเพื่อสมัฤทธผิลของงานทีท่ า 
 
 

ย่อหน้าสาม : ใส่ผลการด าเนินงาน ดงัขอ้ความตามทีร่ะบุไว ้
ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุมหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 12 หลกัสูตร 

แบ่งเป็น หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 6 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 6 หลกัสูตร มจี านวน
นักศกึษารวมทัง้สิ้น 351 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 281 คน และระดบัปรญิญาเอก 
จ านวน 70 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 84 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญา
โท จ านวน 81 คน และระดบัปรญิญาเอก 3 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 64 คน (ไม่นับรวม
ลกูจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั จ านวน 40 
คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 29 คน 

 
ย่อหน้าส่ี : ใส่ผลการด าเนินงานเพิม่เตมิในกรณีทีค่ณะมศีูนยบ์รกิารหรอืกจิกรรมอื่นทีม่คีวามโดด

เด่น (ถา้ม)ี โดยอาจเสนอเป็นโครงการหรอืกจิกรรมในแต่ละยอ่หน้า  
 

ย่อหน้าถดัมา : ใส่ตามขอ้ความดา้นล่าง 
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 าเนินการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ สกอ. ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา มจธ. จงึได้ก าหนดการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ โดยคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ในวนัที ่19 กรกฎาคม 2554  

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะมวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมนิการ
ด าเนินงานของคณะวชิา โดยวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที ่มจธ. ก าหนด เพื่อใหค้ณะวชิาไดร้บัทราบจุดแขง็ 
จดุทีค่วรปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาคณะวชิา 
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 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 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบั
ดี ( 3.86) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
(5.00) องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ (4.67) และองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
(5.00) ส่วนองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (4.33) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) 
ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลติบณัฑติ (3.43) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา (3.00) 
องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (3.50) และองคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
(3.00)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของคณะ

พลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ มรีายนามต่อไปนี้ (ใหร้ะบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  รศ.ดร.บุญเจรญิ     ศริเินาวกุล  ประธานกรรมการ 
2.  น.ส.อรสา             ศริริาช  กรรมการภายนอก 
3.  ผศ.ดร.สุพฒัน์พงษ์  ด ารงรตัน์  กรรมการ 
4.  ผศ.ทศันีย ์           ตนัตพิศิาลกุล  กรรมการ 
5.  รศ.คมสนั             จริะภทัรศลิป  กรรมการ 
6.  ดร.สุจนิต ์            จริะชวีะนนัท ์  กรรมการ 
7.  นายวทิยากร         เทพสุรวิงศ ์  เลขานุการ 
8.  นางรตันภรณ์         ลมิป์แสงจรุ ี  ผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

โครงร่างองคก์ร  
 

1.1  สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดหลกัสูตรที่มีล ักษณะเป็นสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) โดยหลกัสูตรที่เปิดสอนเป็นหลกัสูตรในระดบัสูงกว่าปรญิญาตรทีี่มุ่งเน้นทางด้าน
เทคโนโลยทีีก่ าลงัเป็นทีต่้องการในการพฒันาและแก้ไขปญัหาเชงิเทคโนโลยเีร่งด่วนของประเทศทัง้สิน้ อนั
เป็นผลสบืเนื่องมาจากวกิฤตการณ์น ้ามนัในปี  พ.ศ. 2516   ท าให้คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ
ด าเนินการเปิดสอนหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานขึน้เป็นหลกัสูตรแรกในปี 
พ.ศ. 2520 และไดท้ าการผลติบณัฑติมาเป็นเวลา 30 ปีแลว้   ปจัจุบนัมหีลกัสูตรการเรยีนการสอนทัง้ใน
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ   ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอก  โดยบณัฑติในหลกัสูตรสาขาวชิา
ต่างๆ ทีค่ณะฯ ผลติออกไปสู่สงัคมลว้นแต่เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพ  คุณธรรม มคีวามพรอ้มทางวชิาการและ
ตอบสนองต่อความต้องการก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ   นอกเหนือจากการ
เรยีนการสอนแลว้  คณะฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยถอืเป็นนโยบายที่
ส าคญัในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการเรยีนการสอน และพฒันาประสทิธภิาพของคณาจารย ์ตลอดจน
พฒันาประเทศ โดยคณะฯได้มกีารจดัให้มกีจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมใน
รปูแบบต่างๆ  นอกจากนี้คณะฯ ยงัมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ใน
การวจิยัและพฒันาเชงิพาณชิย ์ตลอดจนรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศอกีดว้ย 
 
ลกัษณะพื้นฐานของคณะ 
 

พนัธกิจหลกัหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของคณะ  
 1. ผลติบณัฑติศกึษาในระดบัประกาศนียบตัร ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ทางดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม
และวสัดุ 
 2. ผลติงานวจิยัทางดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้มและวสัดุ ตลอดจนใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม  และท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 
 แนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รบับริการ 
 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ  มแีนวทางและวธิกีารในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร เช่น นักศกึษา, 
องคก์รภาครฐั, องคก์รภาคอตุสาหกรรม และหน่วยงานภาคเอกชน โดยการพฒันาระบบและสรา้งจติส านึกดา้นการ
บรกิารใหก้บับุคลากรเพือ่สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารต่อผูร้บับรกิารทกุประเภท 
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วิสยัทศัน์ 
 มุง่เป็นองคก์รสรา้งและแสวงหาความรู ้เพือ่ความเป็นเลศิในการพฒันาเทคโนโลยสีหวทิยาการ และผลติ
บณัฑติทีม่คีณุภาพในระดบัสากล 

เป้าประสงคห์ลกั 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และ
ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติ ใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยกีารจดั
การพลงังาน เทคโนโลยวีสัดุ เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยอีณุหภาพ 

2. เพือ่สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา และใหบ้รกิารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาเทคโนโลย ี พลังงาน สาขา
เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน สาขาเทคโนโลยวีสัดุ สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม สาขาเทคโนโลยอีุณหภาพ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ 

 
 วฒันธรรม 
 บุคลากรของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มคีวามซื่อสตัย ์รกัการเรยีนรูอ้ทุศิตนในการท างานหนกั
และต่อเนื่องเพือ่สมัฤทธผิลของงานทีท่ า 
 
  ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรในคณะ (ประเภทของบคุลากร ระดบัการศึกษา  วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

  สถานภาพและ 

ลกัษณะของงาน 

ปฏิบติัหน้าท่ีด้านการสอน/วิจยั ปฏิบติัหน้าท่ี 

สายสนับสนุน 
รวม (คน) 

อาจารย ์ นักวิจยั 

ข้าราชการ 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

19 

19 
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2 

5 

26 

19 

2 

5 

พนักงานมหาวิทยาลยั 

สายวชิาการ 

สายวชิาชพีอืน่ 

18 

18 

3 

 

3 

12 

 

12 

33 

18 

15 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ชัว่คราว 

  10 

5 

5 

10 

5 

5 

รวม 37 3 29 69 
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ตารางแสดงต าแหน่งทางวิชาการของบคุลากรภายในคณะ 

ปี
การศึกษา 

จ านวน อ. และ ผศ. จ านวน รศ.และ ศ. 

อ. ผศ. รวม รศ. ศ. รวม 
ปี 2551 13 11 24 11 4 15 
ปี 2552 10 13 23 10 5 15 
ปี 2553 10 13 23 10 5 15 

 
 
 

ตารางแสดงวฒิุการศึกษาของบคุลากรภายในคณะ 
 

สถานภาพ 
ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1 4 4 15 4 15 17 65 26 100 

สาย ก         2 11 17 89 19 100 

สาย ข         1 100     1 100 

สาย ค 1 17 4 67 1 17     6 100 
พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

    11 33 5 15 17 52 33 100 

สายวชิาการ         1 6 17 94 18 100  
สายวชิาชพีอื่น     11 73 4 27     15 100 

ลูกจ้าง 6 60 2 20 1 10 1 10 10 100 

ประจ า 5 100           5 100 

ชัว่คราว 1 20 2 40 1 20 1 20 5 100 

รวม 7 10 17 25 10 14 35 51 69 100 

 
*หมายเหต ุ:  ข้อมลูจ านวนบคุลากรทัง้หมดของคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุแยกตามปีการศึกษา
และปีงบประมาณ  ได้น าเสนออยู่ในภาคผนวกท้ายเล่มของรายงานการประเมินตนเอง ฉบบัน้ีด้วย 
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เทคโนโลยี อปุกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญั ในการให้บริการและการปฏิบติังาน 
 

อปุกรณ์ 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวก (สถานทีใ่หบ้รกิาร สถานทีท่ างาน) 

สถานท่ี พื้นท่ี (ตร.ม). 
1. หอ้งเรยีน 6 หอ้ง                              392 
2. หอ้งปฏบิตักิาร 36 หอ้ง                              1,708.8  
3. หอ้งพกัอาจารย ์36 หอ้ง                              583.8 
4. หอ้งท างาน 9 หอ้ง                              258  
5. หอ้งประชมุ 6 หอ้ง                              216  
6. หอ้งเกบ็วารสาร/หอ้งสมดุ 5 หอ้ง                              122.5  
7. หอ้งพกันักศกึษา 10 หอ้ง                              384.15  
8. หอ้งคอมพวิเตอร ์4 หอ้ง                              232  
9. หอ้งเกบ็เครือ่งมอื/เกบ็ของ/ครภุณัฑ1์3 หอ้ง                              210.4  
10. โรงประลอง                              144  
รวมพืน้ทีใ่ชง้าน                              4,251.65  
มพีืน้ทีห่มนุเวยีน                              2,253.14  
รวม                                    6,504.79  
 
การด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีส าคญั 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ เป็นหน่วยงานภายใตม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีการ
ด าเนินงานของคณะฯ ยดึหลกัปฏบิตัเิบือ้งตน้ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัฯ พรอ้มทัง้ใชทุ้กกฎระเบยีบที่
มหาวทิยาลยัฯ รบัจากภาครฐัมาปฏบิตั ิ
 
1.2 ความสมัพนัธ์ภายในและภายนอกองคก์ร 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานทัง้ภายนอกและ
ภายใน โดยในดา้นความสมัพนัธ์ภายในนัน้ คณะฯ มกีระบวนการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ในรปูสิง่พมิพ ์และ
อเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนการประชมุตามวาระต่างๆ นอกจากนี้คณะฯ ยงัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อใหบุ้คลากรมี
โอกาสในการพบปะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสรา้งความเป็นกลัยาณมติรต่อกนั อนัจะส่งผลต่อการท างานเป็น
ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
          ดา้นความสมัพนัธภ์ายนอกนัน้ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ตระหนกัอยา่งยิง่ว่าพนัธมติรทางวชิาการ 
มสี่วนส าคญัอย่างยิง่ในการผสานพลงังานเพื่อพฒันางานวิชาการ ตลอดจนการผลิตบณัฑติที่มคีุณภาพ ดงันัน้ 
คณะฯ จงึ ใหค้วามส าคญัในการสรา้งความร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศ 
โดยมกีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) อาทเิชน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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โครงสรา้งคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ

คณะท างานประกนัคณุภาพการศึกษา 

ส านกังานคณบด ี

สายวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

สายวชิาเทคโนโลยวีสัด ุ

สายวชิาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 

สายวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

สายวชิาเทคโนโลยอุีณหภาพ 

สายวชิาการออกแบบและผลติแบบบรูณาการ 

กลุ่มงานบรกิารวชิาการและพฒันานวตักรรม 
 

กลุ่มงานวจิยัและสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานบรหิารและคลงั 
 

นอกจากนี้คณะฯ ยงัมคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกบัองค์กรต่างๆ กบัหน่วยงานภาครฐั อาท ิกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กรมควบคุมมลพษิ ศนูย์เทคโนโลยโีลหะแห่งชาต ิ ศูนยเ์ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์
แหง่ชาต ิฯลฯ ซึง่มกีารใหค้วามรว่มมอืทางวชิาการเพื่อน าความรูไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ทัง้การพฒันาเทคโนโลย ีและ
การสรา้งนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
 
           โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา  
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ส านักงานคณบดี 

 

 งานบรกิารการศกึษา 
 งานพฒันาหลกัสตูร 
 งานกจิการนกัศกึษา 
 งานทุนการศกึษา 
 งานนวตักรรมองคก์ร 

     งานสารบรรณ 
     งานการเจา้หน้าที ่
     งานคลงัและพสัด ุ
     งานงบประมาณและแผนงาน 
     งานอาคารสถานทีแ่ละพาหนะ 

 งานบรกิารวจิยั 
 งานพฒันางานและ      
บุคคลากรวจิยั 
 งานพฒันาระบบงาน            
และสารสนเทศ 
 งานประกนัคุณภาพ 
 งานประชาสมัพนัธ ์

ท่ีปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจยั 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 
รองคณบดี 

ฝ่ายพฒันาระบบงานและสารสนเทศ 

คณบดีคณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัด ุ

หวัหน้ากลุ่มงานบริการ
วิชาการและพฒันานวตักรรม 

 

หวัหน้ากลุ่มงานวิจยั
และสารสนเทศ 

 

หวัหน้ากลุ่มงาน      
บริหารและคลงั 

 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีวสัด ุ

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีอณุหภาพ 
 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจดั
การพลงังาน 

 
ประธานสายวิชาการออกแบบและผลิต
แบบบรูณาการ 

 

โครงสรา้งการบริหารคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้รบับริการ ความต้องการและความคาดหวงัของกลุ่มผู้รบับริการ และแนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกนัระหว่างคณะฯ และผู้รบับริการ  

กลุ่มผู้รบับริการ บริการท่ีให้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหว่างกนั 

1.นกัศกึษา ใหค้วามรู ้ทัง้ในดา้น
ของศาสตรเ์ฉพาะทาง 
และความรูท้างดา้น
สงัคม เชน่การอยู่
รว่มกนั  ศลีธรรมและ
จรยิธรรม 

ส าเรจ็การศกึษา และเป็น
บณัฑติทีด่แีละเกง่ เป็นที่
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 

- การสือ่สารดว้ยวาจา กรยิา
ทา่ทาง เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
- การจดักจิกรรมสมัพนัธ์
ระหว่างคณาจารย/์นกัวจิยั 
บุคลากร และนกัศกึษา 
- การประพฤตตินเป็นตวัอยา่ง
ทีด่ ี

2. หน่วยงานองคก์ร  
    ของรฐั 

วจิยัและพฒันา 
ใหบ้รกิารวชิาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
วเิคราะห ์ทดสอบ ให้
ค าปรกึษา 

บรกิารเฉพาะทาง ทีม่ ี
คณุภาพสงู รวดเรว็ และ
ประทบัใจผูร้บับรกิาร 

- มกีารประชมุ/ปรกึษาหารอื 
- มบีรรยากาศแหง่ความเป็น
กลัยาณมติร 
- ใหค้ าปรกึษาและจดัท า
รายงานทางเทคนิค/วชิาชพี 
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กลุ่มผู้รบับริการ บริการท่ีให้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหว่างกนั 

3. หน่วยงานภาคธุรกจิ/ 
    เอกชน 

รว่มวจิยัและพฒันา 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
สรา้งนวตักรรมการผลติ 

น าไปใชใ้นเชงิพาณิชยไ์ด ้
เพือ่แกป้ญัหาของ
สงัคมไทย 

- มกีารประชมุ/ปรกึษาหารอื  
- ใหค้ าปรกึษาและจดัท า 
รายงานทางเทคนิค/วชิาชพี 
- ลงมอืปฏบิตัริว่มกนั 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการท่ีให้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหว่างกนั 

1.  นกัศกึษา ใหค้วามรู ้ทัง้ในดา้น
ของศาสตรเ์ฉพาะทาง 
และความรูแ้ละทกัษะ
ทางดา้นสงัคมและ
ภาษา เชน่การอยู่
รว่มกนั การสือ่สาร  
ศลีธรรมและจรยิธรรม 

- ส าเรจ็การศกึษามคีวามรู้
และทกัษะดา้นสงัคมและ
ภาษา  
- เป็นบณัฑติทีด่แีละเกง่ 
เป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 

การสือ่สารดว้ยวาจา เอกสาร 
อเิลก็ทรอนิกส ์กรยิาทา่ทาง
และ 
- จดักจิกรรมสมัพนัธ ์
- การประพฤตตินเป็นตวัอยา่ง
ทีด่ ี

2. ผูป้กครอง ใหค้วามมัน่ใจในเรือ่ง
ของการใหค้วามรู ้
ประสบการณ์ชวีติและ
ความปลอดภยั  

ส าเรจ็การศกึษา และเป็น
บณัฑติทีด่แีละเกง่ มี
ความสขุในการเรยีน เป็นที่
ตอ้งการของตลาด แรงงาน  

ตดิต่อดว้ยวาจาและทาง
จดหมาย 

3. นายจา้ง บณัฑติทีม่คีวามรู ้มี
ทกัษะดา้นสงัคม และ
ความพรอ้มทีจ่ะท างาน 

รูใ้นศาสตรข์องตน 
ภาษาต่างประเทศ ทกัษะ
การตดิต่อสือ่สาร และ
ท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้

ส ารวจความตอ้งการของ
นายจา้ง  
ตดิต่อโดยตรงกบัคณะ 

4. ชมุชน สงัคม
ประเทศชาต ิ

สรา้งองคค์วามรู ้และ
เทคโนโลย ีเพือ่ใหค้นมี
ชวีติทีด่ขี ึน้ 
ประหยดัพลงังาน และ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

คณะ/มหาวทิยาลยัมสีว่น
รว่มในการแกป้ญัหา ของ
ชมุชน สงัคมประเทศชาต ิ
รวมทัง้สรา้งองคค์วามรู ้
พฒันานวตักรรม เพือ่ชวีติ
ทีด่ขี ึน้ 

การประชมุระดบันโยบาย 
เป็นผูท้รงคณุวุฒใิหค้ าปรกึษา 
ผา่นทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
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1.3 สภาพการแข่งขนั 
 
 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คณะฯ ประสบความส าเรจ็เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  

ประเภทการ
แข่งขนั 

คู่แข่ง 
ประเดน็การ
แข่งขนั 

ผลการด าเนินงาน 
ในปัจจบุนัเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
ประสบความส าเรจ็ 

1. การแขง่ขนั  
   ภายในประเทศ 

1.มหาวทิยาลยั/
สถาบนัทีเ่ปิดการ
เรยีนการสอนใน
หลกัสตูรใกลเ้คยีง/
หลกัสตูรเดยีวกนั
กบัคณะ 
 
 
2. มหาวทิยาลยั/
สถาบนัทีเ่ปิดการ
เรยีนการสอนใน
หลกัสตูรใกลเ้คยีง/
หลกัสตูรเดยีวกนั
กบัคณะ 

- บุคลากรทีม่ ี
ความรู้
ความสามารถ
เฉพาะทางสงู 
 
 
 
 
- ความ
เขม้แขง็ดา้น
การวจิยัและ
พฒันา 

คณะฯ มบีุคลากรทีม่ี
คณุวุฒ ิ ประสบการณ์ และ
ความสามารถทีโ่ดดเด่น 
ทางดา้นพลงังาน 
สิง่แวดลอ้ม และวสัด ุ
 
 
 
- มโีครงการวจิยัและพฒันา
ทีไ่ดร้บัเงนิสนบัสนุนวจิยั
อยา่งต่อเนื่องปีละไมต่ ่ากว่า 
1 ลา้นบาท/คน/ปี 
- มจี านวนผลงานตพีมิพ์
เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ
นานาชาต ิ1.4 บทความ/
คน/ปี 
- มกีลุ่มวจิยัเฉพาะทีม่ี
งานวจิยัอยา่งต่อเนื่อง         

- บุคลากรทีม่คีวามมุง่มัน่
และมคีวามช านาญเฉพาะ
ทางสงู 
- ความเขม็แขง็ทางดา้นการ
ท าวจิยัดา้นพลงังาน 
สิง่แวดลอ้มและวสัด ุ
- มกีลุ่มวจิยัเฉพาะทางทีม่ี
งานวจิยัอยา่งต่อเนื่อง 
- มกีลุ่มวจิยัเฉพาะทางทีม่ี
งานวจิยัอยา่งต่อเนื่อง 

2. การแขง่ขนั 
   ภายนอก 
   ประเทศ 

สถาบนัการ ศกึษา
ต่างประเทศ 
 

ภาษา 
การไดง้านท า 

คณะฯ เป็นอกี 1 ทางเลอืก 
ในการศกึษาต่อกบัคณะที่
ใชภ้าษาองักฤษ 

- คา่บ ารงุการศกึษาทีไ่ม่ 
สงูมากนกั 
- คณาจารยม์วีุฒปิรญิญา
เอก และส าเรจ็การศกึษา
จากต่างประเทศ 
- ความมชีือ่เสยีง และเป็นที่
ยอมรบัของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 



 

 
13 

ปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของคณะ  
ปัจจยัแต่ละด้าน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขนั 

1. ปจัจยัภายใน - กฎเกณฑ ์ระเบยีบทีย่ดืหยุน่ ของมหาวทิยาลยัฯ ทีเ่อือ้และสง่เสรมิการ 
  ด าเนินการของคณะ เชน่ การสรา้งกลุ่มวจิยั 
- เครอืขา่ยการวจิยัระหวา่งคณะ 

2. ปจัจยัภายนอก - สภาพของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง และความคาดหวงัของผูร้บับรกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
- นโยบายของรฐั  เชน่ การเปิดใหต้่างชาตเิขา้มาตัง้มหาวทิยาลยัในประเทศไทย  
  ตามขอ้ตกลง FTA 
- นโยบายของ สกอ. เชน่ การจดัสรรงบประมาณตามกจิกรรม หรอื KPI ของ 
  มหาวทิยาลยั 
- เศรษฐกจิ เชน่ การศกึษาทีด่ าเนินการเชงิธุรกจิ ซึง่หลกัสตูรการเรยีนการสอน 
  งา่ยต่อการส าเรจ็การศกึษา และเป็นไปตามก าหนดเวลา  

 
 
แหล่งข้อมลูของข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและข้อมลูเชิงแข่งขนัและข้อจ ากดัในการได้มาซ่ึงข้อมลูเชิง

เปรียบเทียบ และข้อมลูเชิงแข่งขนั 

ประเภทการแข่งขนั คู่แข่ง 
แหล่งข้อมลู 

เชิงเปรียบเทียบ 
และข้อมลูเชิงแข่งขนั 

ข้อจ ากดั 
ในการได้มาซ่ึงข้อมลู 

1. การแขง่ขนัภายใน 
ประเทศ 
 

คณะฯทีเ่ปิดหลกัสตูร
ใกลเ้คยีงกบัทีม่อียูใ่น
คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัด ุ

1. ขอ้มลูจาก Website   
   หน่วยงาน 
2. ฐานขอ้มลูของสกว. สกอ. และ 
   ของมหาวทิยาลยั 

- ความถกูตอ้งและความ
ทนัสมยัของขอ้มลู 
- Availability ของขอ้มลู 

2. การแขง่ขนัภายนอก
ประเทศ 
 

นกัวจิยั นกัวชิาการ
ต่างๆ ทีท่ างาน
วชิาการในสาขาที่
คลา้ยคลงึกบัการ
วจิยัทีท่ าอยูใ่นคณะ
พลงังานสิง่แวดลอ้ม
และวสัด ุ

1. ขอ้มลูจาก Website  
   หน่วยงาน 
2. ฐานขอ้มลูของสกว. สกอ. และ 
   ของมหาวทิยาลยั 
3. ขอ้มลูจากวารสารทีม่กีาร 
    เปรยีบเทยีบมหาวทิยาลยั 
    ต่างๆ  

- ความถกูตอ้งและความ
ทนัสมยัของขอ้มลู 
- Availability ของขอ้มลู 
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1.4 บริบทด้านกลยทุธ ์ 
 ความท้าทายเชิงกลยทุธข์องคณะด้านปฏิบติัการ และด้านทรพัยากรบคุคล 

ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์ ส่ิงท่ีท้าทาย 
ด้านพนัธกิจ 
 

(ก) การผลติผลงานวจิยัและผลงานวชิาการทีม่คีณุภาพอยา่งต่อเนื่อง 
(ข) ความสามารถในการน าผลงานวจิยัและผลงานวชิาการไปใชเ้พือ่ให้

เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ 
(ค) การรบันกัศกึษา และการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ 
(ง) การสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร พฒันาผลงานวชิาการทีม่คีณุคา่ 

ด้านปฏิบติัการ 
 

(ก) การสรา้งบรูณาการความรูข้า้มศาสตรเ์พือ่สรา้งงานวจิยัทีม่คีณุคา่ 
(ข) ความสามารถในการบรหิารองคก์รภายใตก้ารจดัสรรงบประมาณที่

จ ากดั 
(ค) การสรา้งมาตรฐานเดยีวใหเ้กดิขึน้ภายในองคก์ร 
(ง) งบประมาณทีจ่ะสามารถสนบัสนุนเพิม่พนูขดีความสามารถของ

คณาจารย ์นกัวจิยั และบุคลากรสายสนบัสนุน อยา่งต่อเนื่อง 
ด้านทรพัยากรบคุคลและ
งบประมาณ 

     (ก) ประสทิธภิาพของการท างานเป็นทมี เพือ่บรรลวุสิยัทศัน์ 
(ข) การท างานอยา่งมคีวามสขุ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของคณะ 

 
1.5 ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ 

แนวทางและวิธีการในการปรบัปรงุประสิทธิภาพของคณะ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ือง 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มแีนวทาง และวธิกีารในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของคณะ เพือ่ให้
เกดิผลการด าเนินการทีด่อียา่งต่อเนื่อง โดย 

1.  คณะกรรมการประจ าคณะมกีารน าหลกัการธรรมมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารจดัการคณะอยา่งต่อเนื่อง 
เชน่ หลกัการมสีว่นรว่ม หลกัความโปรง่ใส หลกัคณุธรรม และหลกัความคุม้คา่ เป็นตน้ ซึง่ท าใหก้ารด าเนินงานของ
คณะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. มกีารสง่เสรมิ/สนบัสนุนใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ่ ๆ มาใชใ้นการด าเนินงานเฉพาะอยา่ง 
เชน่ การน าโปรแกรม EndNote มาใชใ้นการบรหิารจดัการผลงานวจิยัของคณะฯ ทีม่กีารเผยแพรท่ัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาต ิการสบืคน้ขอ้มลู และการแยกบทความตามสายวชิา ตามผูแ้ต่ง ตามปี เป็นตน้ และการน าโปรแกรม 
Mind Map มาใชใ้นการจดัท าแผนงานของกลุ่มงาน ซึง่จะท าใหเ้หน็ภาพรวมของงานในกลุ่มนัน้ ๆ รวมทัง้สามารถ
เชือ่มโยงความคดิไปยงังานอื่น ๆ หรอืงานทีต่อ้งมกีารเพิม่เตมิ 

3. มกีารจดัท าฐานขอ้มลูสารสนเทศของคณะ  เพือ่การสะดวกในการจดัเกบ็และ งา่ยต่อการสบืคน้ และท า
รายงาน เพือ่ใชป้ระกอบในการบรหิารและตดัสนิใจในการบรหิารงานเบือ้งตน้ หรอืน ามาวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคต 

4.  มกีารพฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซตข์องคณะ/สายวชิา/กลุ่มวจิยั ใหเ้ป็นแหล่งกลางในการจดัเกบ็และ
เผยแพร ่ ผลงาน และกจิกรรมของคณะ รวมทัง้เป็นชอ่งทางในการตดิต่อสือ่สารระหวา่งบุคลากรทัง้ภายในคณะ 
และภายนอกคณะ 
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แนวทางในการเรียนรู้ขององคก์ร และการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ร  
 1.  จดั SEEM Dialogue หรอืสนุทรยีสนทนา เพือ่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทกุคนมาพดูคยุ ปรกึษาหารอื
อยา่งไมเ่ป็นทางการ และมสีว่นรว่มในการเสนอความคดิเหน็ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิปีฏบิตังิานของคณะ เพือ่ใช้
ประกอบในการก าหนดนโยบายของผูบ้รหิาร 
 2. จดั SEEM Colloquium ปีละประมาณ 2-3 ครัง้โดยเชญิผูท้รงคณุวุฒเิฉพาะดา้นทัง้จากภายในและ
ต่างประเทศมาบรรยายใหค้วามรูท้างวชิาการและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา 

3.  สง่เสรมิ/สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพใหบุ้คลากรของคณะไปเขา้รว่มอบรม ประชมุ สมัมนา เพือ่
พฒันางานของตนและองคก์รอยา่งต่อเนื่อง 

4.  มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ การปรบัปรงุพฒันางานวจิยั ในลกัษณะการประชมุของกลุ่มวจิยัต่าง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

5.    พฒันาวฒันธรรมการเรยีนรูข้องบุคลากร ใหเ้ป็นผูใ้ฝเ่รยีนรู ้
 

ค่านิยมของคณะท่ีก าหนดไว้คืออะไร  
 คนเป็นทรพัยากร ทีม่คีณุคา่มากทีส่ดุขององคก์ร  
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก า หนดแผนการประเมิน           
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 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    รศ.ดร.บุญเจรญิ ศริเินาวกุล, ผศ.ดร.สุพฒัน์พงษ์ ด ารงรตัน์ 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ    ผศ.ทศันีย ์ตนัตพิศิาลกุล, นางรตันภรณ์ ลมิป์แสงรจุ ี
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ    นางสาวอรสา ศริริาช, นายวทิยากร เทพสุรวิงศ์ 

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ    รศ.คมสนั จริะภทัรศลิป, ดร.สุจนิต ์จริะชวีะนนัท ์
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 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจะจดัท า (ร่าง) รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 7 วนั แลว้ส่งกลบัไปให้คณะตรวจสอบและทกัท้วงผลการประเมนิดงักล่าว ซึ่ง
คณะจะมเีวลาในการตรวจสอบและทกัทว้ง 7 วนั ก่อนทีค่ณะผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจะเสนอ
รายงานผลการประเมนิฉบบัสมบรูณ์ใหแ้ก่อธกิารบดเีป็นล าดบัถดัไป 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนการ
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์(% 
ตวัหาร หรือสดัส่วน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 7 ขอ้  1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1 4 ขอ้  2 1.00 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 4.00 92.50 7.71 5.00 

5x60   
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 4.00 15.00 37.50 5.00 

  40x100   
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 5 ขอ้  3,4,5 3.00 
ตวับ่งชีท้ี ่2.5     
ตวับ่งชีท้ี ่2.6 5 ขอ้  1,2,3,4,5 3.00 
ตวับ่งชีท้ี ่2.7 6 ขอ้  1,2,3,4,5,7 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่2.8 3 ขอ้  1,2 2.00 
ตวับ่งชีท้ี ่3.1 5 ขอ้  1,2,3,4,5 3.00 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 5 ขอ้  1,2,3,4 3.00 
ตวับ่งชีท้ี ่4.1 7 ขอ้  1,2,3,4,5,7 4.00 
ตวับ่งชีท้ี ่4.2 5 ขอ้  1,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งชีท้ี ่4.3 5.00 122,551,688.00 2883569.00 5.00 

42.50 
ตวับ่งชีท้ี ่5.1 5 ขอ้  1,2,3,4 4.00 
ตวับ่งชีท้ี ่5.2 5 ขอ้  1,2,5 3.00 
ตวับ่งชีท้ี ่6.1 3 ขอ้  1,2,3 3.00 
ตวับ่งชีท้ี ่7.1 4 ขอ้  1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่7.2 5 ขอ้  1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่7.3     
ตวับ่งชีท้ี ่7.4 5 ขอ้  1,2,3,4,5 4.00 
ตวับ่งชีท้ี ่8.1 7 ขอ้  1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่9.1 8 ขอ้  1,2,3,4,5,6,7,8 4.00 
รวมคะแนน    3.86 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 3.00 2.00 3.43 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 3.50 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.00 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

5.00 3.76 2.00 3.86 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 3.22 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 3.76 2.00 3.86 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 3.50 2.00 3.29 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.63 - 3.63 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 4.50 - 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 3.76 2.00 3.86 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพรอ้ม ในการจดัการศกึษา      
   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 5.00 3.89 - 4.09 การด าเนินงานระดบัดี   

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา      

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 3.67 2.00 3.25 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 3.63 2.00 3.60 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 5.00 3.76 2.00 3.86 การด าเนินงานระดบัดี   

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

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 จดุแขง็  
 - 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 - 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากคณะฯ เป็นคณะขนาดเลก็ ดง้นัน้ผูบ้รหิารคณะฯ ควรมกีารบรหิารงานแบบใกลช้ดิกบั
บุคลากร เพื่อใหส้ามารถมอบหมายงานไดต้รงกบัศกัยภาพของบุคลากร 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 จดุแขง็  

มบีุคลากรทีเ่ป็นอาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ในระดบัปรญิญาเอกจ านวนมาก 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
สนบัสนุนอาจารยท์ีย่งัไม่มตี าแหน่งทางวชิาการใหอ้าจารยท์ าต าแหน่งทางวชิาการตามก าหนดเวลา 
และใหอ้าจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการแลว้ ท าผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งทางวชิาการทีส่งูขึน้ 

 
จดุท่ีควรพฒันา 
ควรมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ใหม้กีารท าแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนเชงิประจกัษ์ 
2. การทีค่ณะฯ น าผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติไปปรบัปรงุหลกัสตูรเฉพาะบางหลกัสตูร

นัน้เป็นเพยีงเกณฑข์ัน้ต ่า ดงันัน้คณะฯ ควรน าผลการส ารวจฯไปปรบัปรงุทุกหลกัสูตร 
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วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม (ถ้ามี) 
การทีค่ณะฯ มคีวามรว่มมอืในงานวจิยั กบั หน่วยงานภายนอกจ านวนมาก ท าใหส้ามารถได้
งานวจิยั และพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้กีดว้ย 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 จดุแขง็  

คณะฯ มกีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาและศษิยเ์ก่าไดห้ลายช่องทาง เช่น 
เวปไซต ์อเีมลล ์Facebook ฯลฯ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 - 
  

จดุท่ีควรพฒันา 
1. คณะฯ ยงัไม่มกีารประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการ และการ

จดับรกิารขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา  
2. คณะฯ ยงัไม่มกีารประเมนิความส าเรจ็ของแผนกจิกรรมนกัศกึษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรจดัใหม้กีารประเมนิการใหบ้รกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษาชัน้ปี / ที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์การจดับรกิารขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา เพื่อน าผลการประเมนิ
ดงักล่าวไปปรบัปรงุคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

2. คณะฯ ควรมกีารประเมนิความส าเรจ็ของแผนกจิกรรมนักศกึษาเพื่อน าผลการประเมนิดงักล่าวไป
ปรบัปรงุคุณภาพบณัฑติ 

3. คณะฯ ควรแยกแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาใหช้ดัเจน 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 จดุแขง็  

1. มผีลงานวจิยัเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิและมกีารน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก 
2. บุคลากรมคีวามรู ้ความสามารถ ท าใหส้ามารถผลติงานวจิยัในระดบันานาชาตไิด ้

 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

การบูรณาการงานวจิยั ในศาสตรส์าขาต่างๆ ทัง้ พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ เขา้เป็นโครงการ
งานวจิยั 
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จดุท่ีควรพฒันา 
ระบบทัง้การพฒันางานวจิยั และการจดัการความรูจ้ากงานวจิยั ยงัไมเ่ป็นรปูแบบทีช่ดัเจน 

  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารจดัระบบการด าเนินการใหเ้ป็นระเบยีบปฏบิตั ิและ หรอืวธิกีารปฏบิตัทิีแ่น่นอน สะทอ้น
และสอดคลอ้งกบักลไล สมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั และควรจดัท าเป็นรปูแบบของเอกสาร 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จดุแขง็  
1. ความมชีื่อเสยีงดา้นการวจิยั ท าใหค้ณะฯ สามารถใหบ้รกิารวชิาการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. มอุีปกรณ์/เครือ่งมอืทีส่ามารถน ามาใชใ้นการใหบ้รกิารวชิาการ 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
การจดัการส่งเสรมิการบรกิารวชิาการใหต้อบรบักบังานบรกิารทัง้ภาครฐั และเอกชน 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. ระบบและการประเมนิผลการบรกิารวชิาการของคณะฯ ยงัไมช่ดัเจนนกั 
2. ขาดแผนและแนวทางการพฒันางานบรกิารวชิาการ เพื่อเป็นแหล่งรายไดข้องคณะฯ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารจดัท าระบบการวางแนวทาง/หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการบรกิารวชิาการตามหลกั PDCA ให้
เป็นรปูธรรม หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจน 

2. การพฒันาแผนการพฒันางานบรกิารวชิาการอาจเป็นแผนระยะกลาง 3-5 ปี ว่า คณะฯ จะมแีผนเชงิ
รกุอะไรบา้ง 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 จดุแขง็  

มรีะบบและกลไกดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมทีช่ดัเจน 
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- 

  
จดุท่ีควรพฒันา 
คณะฯ ยงัไม่มกีารประเมนิผลส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมของ
การจดัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมนกัศกึษา 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมกีารวางแผนการบรูณาการงานดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมทีค่รอบคลุมทัง้

การจดัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมนกัศกึษา 
2. คณะฯ ควรจดัให้มกีารประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมของ

การจดัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมนักศกึษา เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 จดุแขง็  

มรีะบบการบรหิารบณัฑติศกึษาทีด่ ี
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- 
 

 จดุท่ีควรพฒันา 
การบรหิารจดัการ ขาดวธิกีารทีห่ลากหลาย 
 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารบรหิารงานจากคณะอื่น 
2. ควรมกีารเผยแพรร่ะบบการบรหิารบณัฑติศกึษาออกมาเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี เพื่อใหห้น่วยงานอื่น

น าไปใชป้ระโยชน์ 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จดุแขง็  
 - 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 - 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 - 
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 ข้อเสนอแนะ 
- 
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 จดุแขง็  

ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทีมุ่ง่ส่งเสรมิและสนบัสนุนงานดา้นการประกนัคุณภาพของคณะใหม้คีวาม
เขม้แขง็ 
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 - 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 - 
 
 ข้อเสนอแนะ 

คณะฯ ควรส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นประกนั
คุณภาพ 

 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุตาม
องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.86 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.76 และตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที่ 1 มตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.43 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้         
มคี่าเฉลีย่ 3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที ่3 มเีฉพาะตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
จงึมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.00  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้         
มคี่าเฉลีย่ 3.50 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที ่5 มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวั
บ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้         
มคี่าเฉลีย่ 3.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที ่6 มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวั
บ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
4.67 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที ่7 มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที ่1 มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี         
มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า องคป์ระกอบที ่9 มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวั
บ่งชีเ้ดยีว 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ ตาม
มาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.76 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.00 โดยมี
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.22  

มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
 
 



 

 
28 

5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ
มมุมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.76 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.29 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.50 รองลงมา คอื          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.63 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.75 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.50  
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ
ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.76 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 3.89 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.33  

2. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.60 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 3.63 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติมคี่าเฉลีย่ 2.00 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบว่า 
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1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.25 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.67 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 2.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จดุแขง็  
1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ 
2. คณะฯ มบีุคลากรทีเ่ป็นอาจารยท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ในระดบัปรญิญาเอกจ านวนมาก 
3. คณะฯ มเีงนิวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกสงู ซึง่แสดงถงึศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากรอยูใ่น

ระดบัสงู  
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. การบูรณาการงานวจิยั ในศาสตรส์าขาต่างๆ ทัง้ พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และวสัดุ เขา้เป็นโครงการ

งานวจิยั 
สนบัสนุนอาจารยท์ีย่งัไม่มตี าแหน่งทางวชิาการใหอ้าจารยท์ าต าแหน่งทางวชิาการตามก าหนดเวลา 
และใหอ้าจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการแลว้ ท าผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งทางวชิาการทีส่งูขึน้ 

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลา 
2. ระบบและการประเมนิผลตามพนัธกจิของคณะฯ ยงัไมช่ดัเจนนกั 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การทีค่ณะฯ น าผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติไปปรบัปรงุหลกัสตูรเฉพาะบางหลกัสตูร 
นัน้เป็นเพยีงเกณฑข์ัน้ต ่า ดงันัน้คณะฯ ควรน าผลการส ารวจฯไปปรบัปรงุทุกหลกัสูตร 

2. ควรมกีารจดัโครงการพฒันานกัศกึษาดา้นคุณธรรมจรยิธรรมตามขอ้ก าหนดพฤตกิรรมดา้น
คุณธรรมส าหรบันกัศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นผูท้ีเ่ก่ง
และดตีามเป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั 



 

 
30 

3. ควรมกีารจดัท าระบบการวางแนวทาง/หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการบรกิารวชิาการตามหลกั PDCA ให้
เป็นรปูธรรม หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจน 

4. ควรมกีารประเมนิผลส าเรจ็ของงานตามพนัธกจิ เพื่อน ามาใชป้รบัปรุงและพฒันาการบรหิารจดั
การศกึษาของคณะฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

5. คณะฯ อาจมกีารสรา้งเอกลกัษณ์จากศาสตรก์ระบวนความรูท้างดา้นพลงังาน เช่น โซล่าเซลล ์
พลงังานสะอาด ฯลฯ เพื่อสรา้งความโดดเด่น และเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 



 

 
31 

ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มดีงันี้  
 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
1. คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั โดยมรีะบบพีเ่ลีย้ง

นักวจิยั เพื่อส่งเสรมิอาจารย์/นักวจิยัใหม่  ตลอดจนคอยดูแลและใหค้ าปรกึษาด้านการท างานวจิยั
และผลติผลงานวจิยั และเขา้ร่วมในกลุ่มวจิยัของคณะฯ ตามความถนัดและความช านาญ  มกีารจดั
สุนทรยีสนทนาคณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัดุ SEEM Dialogue เพื่อระดมความคดิในการ
เสรมิสรา้งพฒันาศกัยภาพทัง้ดา้นวชิาการและการวจิยั อกีทัง้มกีารเชญิผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญ
สาขาต่างๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิเพื่อมาบรรยาย แลกเปลีย่นความรู ้และ
สรา้งวสิยัทศัน์ดา้นการวจิยั ใหแ้ก่อาจารยแ์ละนกัวจิยั  

2. คณะฯ มบีุคลากรทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิยัสูง ท าใหส้ามารถเพิม่ขดีความสามารถดา้น
การแขง่ขนัและสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัระดบัสงูทีม่ศีกัยภาพในวงวชิาการ 

3. คณะฯ มกีารสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวจิยัให้แก่นักศกึษา โดยแบ่งเป็นทุน
สนบัสนุนวจิยั และทุนรางวลัวทิยานิพนธด์เีด่น ศ.ดร.ปรดีา วบิูลยส์วสัดิ ์นอกจากน้ี คณะฯ ยงัมเีงนิ
สนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่มผีลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรระดบัชาติและนานาชาติ ซึ่ง
นอกเหนือจากเงือ่นไขการตพีมิพเ์พื่อส าเรจ็การศกึษาตามประกาศคณะฯ 

4. คณะฯ มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์คณะ คอื 
  - มหีอ้งปฎบิตักิารวจิยัส าหรบักลุ่มวจิยั/สายวชิา 
  - มหีอ้งบรรณสารสนเทศคณะพลงังานฯ 
  - มสีิง่อ านวยความสะดวก และความปลอดภยัในการวจิยั เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประกนัคุณภาพและการบรหิารจดัการ (FIS)  โปรแกรม EndNote ฯลฯ 
   - มกีิจกรรมวชิาการที่ส่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น โครงการสร้างขุมก าลงับุคลากรด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร การประชุมเครือข่าย
วารสารวชิาการไทยฯ การบรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญ ฯลฯ 

5. ความร่วมมอืในงานวจิยักบัหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก ท าให้สามารถสร้างองค์
ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไดง้านวจิยั  และพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้กีดว้ย 
  6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนพนัธกจิด้านการวจิยั เพื่อน าผลมาปรบัปรุง 
เช่น การน าผลการประเมนิของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ในการจดั Rating มาปรบัปรุง 
KPI ของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการคณะฯ โดยปรบัปรุงประกาศใหค้่าตอบแทนแก่นักศกึษา
ทีส่ าเรจ็การศกึษาไปแลว้ไม่เกนิ 1 ปี สามารถรบัค่าตอบแทนในการปรบัปรุงผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์น
การประชุมวชิาการนานาชาต ิไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการนานาชาตไิด ้ฯลฯ 
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สรปุบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร นักศึกษา และบคุลากร คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ
1. สรปุประเดน็การสมัภาษณ์อาจารย ์นักวิจยัและบคุลากรสายสนับสนุน 
1.1 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานในคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุของอาจารย ์

อาจารยม์คีวามคดิเห็นว่าคณะฯ เริม่ต้นจากการที่เป็นระดบับณัฑติศึกษา จงึแตกต่างกบัคณะอื่น 
งานส่วนใหญ่เป็นพฒันานักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาให้มคีวามรูใ้นสาขาวชิาด้านการวจิยัและการเรยีนการ
สอน บุคลากรสายสนับสนุนมบีทบาทด้านธุรการเป็นหลกั และปจัจุบนัมกีารปรบับ้าง คณาจารย์ได้มกีาร
ท างานด้านคุณภาพ หนัมาคดิเรื่องดชันีการประเมนิ และฝ่ายสายสนับสนุนท าดา้นเอกสารมากขึน้ พฒันา
ความรูม้ากขึน้ เพื่อท างานรว่มกนั 

โดยรวมมคีวามสุขกบัการท างานใน Lab School ทีเ่น้นการวจิยั อยา่งไรกด็ ียงัมองว่า คณะฯ มี
จดุอ่อนและภยัคุกคาม อยูค่อื 

- ดา้นงบประมาณ คอื งบประมาณส่วนใหญ่มาจาก FTERO เป็นหลกั ส่วนงบประมาณทีไ่ดจ้กัาร
จดัสรรจาก FTES ยงัมน้ีอย  

- ทรพัยากรยงัไมเ่พยีงพอ ตอ้งใชข้า้งนอก ยมืใช ้เขยีนขอทุนท าใหไ้ดบ้า้ง ไมไ่ดบ้า้ง  
- จะตอ้งพยายามรกัษาชื่อเสยีงทีอ่ดตีอาจารยป์รดีาท าไวด้ ีดงันัน้ รุน่หลงัตอ้งรกัษาไวใ้หด้ ี 
- ควรมกีารบรูณาการความรูแ้ละทศิทางในการวจิยัและกลุ่มสาขา ซึ่งตอ้งท างานรว่มกนั บรูณา

การรว่มกนั คดิว่าน่าจะประสานงานรว่มกนัไดด้กีว่านี้ และการท างานเป็นทมี Unity ผูบ้รหิาร
เป็นคนด ี

นอกจากนี้ อาจารยย์งัมองว่าทีน้ี่ใหค้วามรูด้ ีพาไปสมัมนาขา้งนอก หาความรูภ้ายนอก ปจัจุบนั นศ.
น้อยลง มองว่าดา้นโลหะยงัไมค่่อยมจีดุเด่น อาจารยห์างานวจิยัไดเ้ยอะ สายวสัดุใชเ้งนิวจิยัเยอะ นศ.ไม่ต้อง
ออกเงนิเอง 

 
1.2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานในคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุของนกัวจิยั 

 ในภาพรวมของนักวจิยัเหน็ว่า โดยรวมมคีวามสุขกบัการท างาน ไม่อยากใหถ้งึวนัศุกร ์เพราะชอบ
งานวจิยั ท าใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่ไมจ่ าเจ เปิดโอกาสเน้นงานวจิยั ผลติผลงานใหม้หาวทิยาลยั  

คณะฯนี้ เป็นคณะที่คาดหวังว่าจะผลิตผลงานวิจยัให้มหาวิทยาลัย แต่ผิดหวังที่ผู้บริหารระดับ
มหาวทิยาลยั ซึง่เรื่องประกนัคุณภาพ ควรใชแ้ตกต่างกนั ผูบ้รหิารมองใหค้ณะเลีย้งตวัเองและเปรยีบเทยีบ
กบัคณะใหญ่ แต่ไม่มองสิง่ทีค่ณะท าใหม้หาวทิยาลยั น่าจะให ้3 สาขา merge กนัได ้และช่วยเหลอืคณะอื่น
ได ้มกีารถ่ายทอดขอ้มลูเก่าๆ มาท าใหค้วามเหน็ไมค่่อยตรงกนั ท าใหค้ณะมกีารเปลีย่นแปลงน้อย เมื่อเทยีบ
กบัคู่แข่ง เรื่องงานวจิยั คณะมทุีนวจิยั และความร่วมมอื จงึไม่มปีญัหาเรื่องเครื่องมอืน้อย และถ้ามมีากอาจ
ท าให้มปีญัหาเรื่องการดูแลครุภณัฑ์ และถ้าเครื่องมอืไม่ทนัสมยัจะท าให้ผลไม่ชดัเจน ในด้านการตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยัมกีารกระจุก ไม่กระจายตวั  โดยรวมมคีวามสุข เพราะไม่จ าเจ มงีานวจิยัเป็นหลกั ได้
เล่าเรือ่งใหน้กัศกึษาฟงั 
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ประเดน็การสมัภาษณ์อาจารย ์นกัวจิยัเกีย่วกบัแนวทางในการท างานรว่มสาขาในคณะฯ 
อาจารยไ์ด้ให้ความเหน็ว่าภาพกว้างของประเทศ คอื ความสนใจจะอยู่ที่นักวจิยัที่ระดบักลาง และ

รวมกนัเอง ไม่ไดเ้กดิจากโครงการใด โครงการหนึ่ง ควรมคีนที่รูจ้กักนั ถงึจะอยู่กนัคนละสาขาถงึก็ท างาน
รว่มกนัได ้เคยตัง้โครงการรว่มกนัเขยีนโครงการแต่ท าไม่ส าเรจ็ เพราะตดิเรื่องระดบัทางวชิาการควบคุมกนั
ไม่ได้ และมปีญัหาตวับุคคลนอกเหนือจากปญัหาทางวชิาการ เพราะมองว่าไม่ต้องพึง่กนัจงึไม่ค่อยร่วมมอื
กนั 

ท างานรว่มกนั คอืตอ้งดวู่ามหีวัขอ้รว่มกนัหรอืไม ่ถา้มกีไ็ปดว้ยกนัได ้อาจารย์ทีก่ลบัมาเพราะใชทุ้น
มากกว่าเรือ่งอุดมการณ์ เพราะถ้ามอุีดมการณ์รว่มกนักไ็ปกนัได ้เรือ่งยาก แกย้าก ตอ้งใชท้รพัยากรรองรบั 
คนรุน่ใหมช่่วย 
 

ประเดน็การสมัภาษณ์อาจารย ์นกัวจิยัเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รของคณะฯ 
อาจายไ์ด้ใหค้วามเหน็ว่า ในการที่คณะพลงังานฯ เป็นคณะแรกในมหาวทิยาลยัระดบับณัฑติศกึษา 

งานวจิยัเป็นหลกั สอนเป็นรอง โดยการจดัตัง้คณะอนัเนื่องมาจากวกิฤติพลงังาน เน้นการสร้างงานวจิยั 
คณะจงึเน้นงานวจิยัเป็นหลกั ท าใหค้ณะฯ มคีวามโดดเด่นและต่างจากทีอ่ื่นๆ มอีาจารยป์รญิญาเอกเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันัน้ในเรื่องการท างาน มองว่า บุคลากรทุกคนสามารถท างานคนเดียวได้ ยกเว้น มคีวามสนใจ
รว่มกนั เป็นมติรกนั คนนอกอาจมองว่าการท างานเป็นทมียงัไม่ค่อยด ีและมองว่าความสามารถตวับุคคลไป
ได้ ดงันัน้ จงึต้องมาจากรฐับาล มหาวทิยาลยัก่อน ขนาดของคณะไม่ใหญ่ จงึควรดูที่คุณภาพของงานที่ได้
เมือ่เทยีบกบัขนาดของคณะ เมือ่เทยีบกบัคณะอื่น 

 
ขอ้เสนอแนะคณะในการพฒันาคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
- คณะฯ มคีวามเขม้แขง็/ความพรอ้มเพรยีงของบุคลากร 
- คณะฯ มขีนาดเลก็ บรหิารง่าย มคีุณวุฒปิ. เอก เยอะ  
- ควรมกีารจดัการดา้นงบประมาณทีเ่อือ้ต่อการบรหิารงานวจิยั 
- ทีจ่อดรถควรมทีีบ่งัแดด  
- มกีารใชภ้าษาองักฤษใหม้ากขึน้ เพื่อสรา้งบรรยากาศความเป็นสากล เช่น การจดั Friday 

English Day  
- ท าอย่างไรใหม้นีกัศกึษาต่างชาตมิากขึน้  
- อยากใหง้านวจิยัคณะโดดเด่นมทีศิทางทีช่ดัเจน 
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัตอ้งมวีสิยัทศัน์ ไมค่วรใชแ้ต่ละคณะตอ้งมรีะบบการประเมนิผลแบบ

เดยีวกนัทัง้หมด  
- ผูบ้รหิารดเีกนิไป ท าใหก้ารตดัสนิใจไมเ่ดด็ขาด มคีวามประนีประนอมสงู 
- อยากใหม้คีวามกลมเกลยีวในหมูค่ณะ 
- นกัศกึษาอยูภ่ายใตก้รอบของอาจารยม์ากจนเกนิไป ไม่มกีระบวนการใหค้ดิเองไดท้ัง้หมดท าให้

ไมเ่ป็นอสิระ แต่ท าไปตามโจทยท์ีก่ าหนด 
- คณะฯ มนีกัศกึษา จ านวนน้อยลง อาจเนื่องมาจากไมอ่ยากเรยีนตามระบบจนเกนิไป 
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- ความไมก่ลมเกลยีวกนัของบุคลากรสายสนับสนุน 
- มกีารท างานซ ้าซอ้นระหว่างสายวชิาและส านกังานคณบด ีท าใหต้อ้งเสยีเวลา เสยีเงนิ เสยี

ทรพัยากร เกีย่งงาน เกดิความน่าเบื่อ งานเดนิชา้ แต่ยงัมองว่างานสายสนบัสนุนเป็นงานที่
ส าคญัทีจ่ะท าใหค้ณะฯ ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- อยากใหม้หาวทิยาลยัมกีารประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหค้ณะฯ เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
- เสรมิเรือ่งทีจ่อดรถเป็นแผงโซล่าเซลล ์ อาจเป็นการสรา้งเอกลกัษณ์ของคณะฯ ได้ 
- นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีไมรู่จ้กัคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
- คณะฯ มชีื่อเรือ่งจบยากอยากใหค้ณะฯ ปรบัทศัคตเิพื่อให ้นศ. สนใจมากขึน้ 
- ปรบัปรงุป้ายคณะฯ เพื่อใหเ้หน็เด่นชดั 
- อยากใหม้มีหีอ้งออกก าลงักายของคณะฯ 

 
2. ประเดน็การสมัภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกบัการเรียนในคณะฯ 
ระดบัปรญิญาโท 

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ไดเ้ล่าความรูส้กึในการเรยีนรูท้ีค่ณะพลงังานฯ ว่า รูส้กึถงึความเขม้ขน้ 
เรยีนเครยีด อาจารยเ์ปิดโอกาส ไดเ้ขา้ร่วมการวจิยั ตรงกบัสิง่ทีต่้องการ บรรยากาศเน้นแลป ไม่ประเมนิผล
จากการสอน แต่เน้นการปฏบิตัมิาก ต้องปรบัตวัซึ่งแตกต่างจาก ป. ตร ีมกีารน าเสนอมาก  บรรยากาศ
อบอุ่น กจิกรรมมาก งานประจ าปี งานปีใหม ่โดยรวมรูส้กึด ี
 

1. กจิกรรมสอดแทรกช่วงไหน 
มกีารสอดคลอ้งศลิปะวฒันธรรม กจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมไหวค้ร ูช่วงเดอืนม.ิย. รวมตวักนั

เคารพอาจารยท์ีส่อน สงกรานต ์เป็นการสานต่อประเพณ ีอยา่งสุภาพ ท าบุญปีใหม่ เลีย้งพระ ใชเ้วลาว่างให้
เกดิประโยชน์ (คลายความเครยีด)  
 

2. ท างานเกีย่วกบัสโมสรหรอืไม ่ท าโครงการหรอืแผนหรอืไม ่มอีาจารยช์่วยดูหรอืไม่ กจิกรรมหลกัอื่น ๆ 
ม ีกิจกรรม SEEM Day มอีาจารย์สมบูรณ์ เริม่ตัง้แต่ประสานงาน ประชาสมัพนัธ์ ติดต่อองค์

ภายนอก เตรยีมเสื้อผา้ อาหารภายใต้การดูแลของอาจารย ์ใช้เวลา และต้องอาศยัอาสาสมคัร มองว่า เป็น
ประสบการณ์ที่ดใีนชวีติแทนที่จะเรยีนอย่างเดยีว เพราะมเีด็กสองกลุ่ม คอื แบบเรยีนอย่างเดยีวและท า
กจิกรรม 

เป็นระดบับณัฑติศกึษาดงันัน้จะมกีลุ่มคนท าตอนช่วงมกีจิกรรม ช่วยกนัระดมคนกนั มกีารช่วยเหลอื
กนัด ีเพราะคณะเลก็ อาจารยไ์มม่าก และมกีจิกรรมหลกัอื่น ๆ คอื สงกรานต์ กลุ่มงานวจิยัเช่น สมัมนานอก
สถานที ่เอาผลงานของคณะ ของมหาวทิยาลยั ของม. รว่มไปน าเสนอ (แลกเปลีย่น) ไปท าบุญ 9 วดั ท าบุญ
เลีย้งเดก็ก าพรา้ 
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3. นกัศกึษาทราบเรือ่งพฤฒกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมหรอืไม่ 
 ไมม่ขี่าวเรือ่งลกัขโมย คณะมรีะบบป้องกนั สายวชิามกีฎการใชย้มืกุญแจ กรณทีีเ่พื่อนยมืกุญแจถอื
เป็นเรือ่งไมถู่กตอ้ง  
 

4. เคยไดย้นิเรือ่ง Code of conduct หรอืไม ่
 มอียูท่ีเ่ทคโนโลยวีสัดุ 
 

5. บรรยากาศการเรยีนการสอบทีเ่อือ้กบัการวจิยั 
 อาจารยแ์นะน าใหว้่าแหล่งความรูค้อื ทีใ่ด และใหห้าเอง แต่ท าใหจ้ าได ้การท าภาคปฏบิตั ิได้
ประโยชน์มาก สมัผสัเครือ่งมอืจรงิ มกีารซือ้เครือ่งมอื ท าใหช้ านาญในงานจรงิ ซึง่มพีฒันาอยูต่ลอดท าให้
เครือ่งมอืยงัไมพ่อ 
 เรือ่งการเรยีนการสอน โดยเฉพาะในสายวสัดุ บรรยากาศจะม ีใหไ้ปหาขอ้มลูมาใชใ้นการเรยีนดว้ย 
และน าเสนอ และช่วยเพิม่ทกัษะการหาขอ้มลูไมใ่ช่แบบท่องจ า ส่วนใหญ่อาจารยม์ทุีกวจิยั ท าใหไ้มม่ปีญัหา
เรือ่งเครือ่งมอืขาดแคลน และสามารถใชบ้รกิารจากหน่วยงานอื่นได้ 
 

3. สรปุประเดน็การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

 คณะพลงังานเป็นอย่างไรในฐานะผูบ้รหิาร 
คณะฯ อยู่ในภาวะที่น่ากลวั เพราะเรามชี่องว่างเรื่องคนรุ่นเก่าใหม่มาก ในขณะเดยีวกนัที่ผ่านมา 

มติดิา้นวชิาการ ไมไ่ดว้างแผนการต่อยอดการเป็นเลศิดา้นวชิาการ เรามเีรื่องโซลาเอน็จเินียริง่ในอนาคตไม่
ทราบว่าจะเป็นอย่างไร อดตีไม่เคยนึกถงึ มติทิางสงัคม ก็น่ากลวัเพราะรุ่นที่สามไม่เขา้ใจบรบิทของคณะ 
อาจเกดิจากการสื่อสารของคณบด ียงัม ี10-15 เปอรเ์ซน็ต์มคีวามคดิทีไ่ม่ไปในแนวทางเดยีวกบัคณะ และมี
ทศิทางของตนเองแต่ไมม่รีะบบ จนกระทัง่อาจไมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบคณะฯ ได ้ 

ทัง้นี้ เชื่อว่าคณะอื่นก็มปีญัหาเหมอืนกนั ซึ่งผู้บรหิารต้องช่วยกนัดงึให้ทุกคนเขา้มาอยู่ในทศิทาง
เดยีวกนั แต่ยากเพราะปจัเจกบุคคล แต่สรา้งความเป็นเลศิได้ มองว่าหลายคนเริม่หยุดนิ่งที่ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารยไ์ม่มผีลงานเพิม่ ซึ่งหากมหาวทิยาลยัมกีลไกขัน้ต ่าของสกอ. จะช่วยได้ ถ้าไม่ท าจะมผีลกบั
ค่าตอบแทน และไดแ้จง้กบัอธกิารไปแลว้ 

ในมุมมองดา้นบุคลากร ผูบ้รหิารมองว่า บุคลากรของคณะฯ ท างานหนัก บางคนรวมเป็นกลุ่ม บาง
คนเป็นอสิระ คนที่ท าจะได้รบัความไว้วางใจจากภายนอกมากขึน้ พยายามชวนคนนอกมาท างานร่วมกนั
มากขึน้ คณะฯ เปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในทุกระดบั เพื่อใหท้ราบและสื่อสารต่อกนั คณะให้โอกาสใน
การแสดงความเหน็เช่นเรื่องการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนถ้าส่งช้าจะมกีารตกลงกนัมกีารวางแผน และแจง้ผลให้
ทราบกลบั จนยอมรบัจงึน าไปด าเนินการ ผูบ้รหิารท างานเสมอภาค คณะฯ มงีบประมาณจ ากดัต้องประเมนิ
ความคุม้ค่าเป็นหลกัและพยายามพฒันาระบบลาใหเ้ป็นออนไลน์ 

ผู้บรหิารมคีวามเห็นที่สอดคล้องกบัคณบดใีนเรื่องของการมคีวามเฉพาะตวัสูง มงีานวจิยัชดัเจน 
งานวชิาการในความรบัผดิชอบไปได้ควรมกีารมสี่วนร่วมมากขึน้ งานบางอย่างน่าจะดกีว่านี้ หลายอย่างที่
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เป็นอุปสรรคคอื งานเอกสาร TQF วุ่นวาย โดยเฉพาะรายวชิาทีม่อีาจารยม์ากกว่าหนึ่งคน ท าใหท้อ้ สุดทา้ย
มองว่าทุกคนกม็องคณะเป็นหลกัท าใหง้านออกมาได้ 

นอกจากนี้ ผู้บรหิารยงัมองว่า การท างานของอาจารย์ไม่เป็นทศิทางของมหาวทิยาลยั ของคณะ 
ควรดูวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย (นปก) เพื่อดูว่าเราควรท าเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างไร ปญัหาจากไม่มีงบ
สนบัสนุน ส่วนใหญ่เป็นแบบอบรมและเงยีบไป มหาวทิยาลยัควรทุ่มงบพฒันาคนใหม้องความมุ่งหมายมาก
ขึน้ เช่น ปฐมนิเทศน์อาจารยย์งัมอียู่ม ัย้ พาไปดูทุกคณะ บางคนไม่รู้จกั ต้องไปอบรมเจอกนัจงึจะท างาน
รว่มกนัได ้
 

 นโยบายดา้นประกนัคุณภาพ 
 

TQM มองว่าเป็นสิง่ที่ต้องท า ลูกค้า (ผู้ใช้บณัฑติ) นโยบายของมหาวทิยาลยัเน้นเรื่องคุณภาพ
บณัฑติเป็นเรื่องหลกัและคณะจะใส่เรื่องกระบวนการ ซึง่มองเหน็ความส าคญันานแล้ว และให้ความส าคญั
ของสายสนบัสนุน สื่อสารตลอด ใกลช้ดิใหข้อ้คดิเหน็ตลอด พยายามแทรกเขา้ไปอยู่ อกีสองปีน่าจะประกาศ 
TQM TQA ได ้แต่ตอ้งเริม่จาก TQM ก่อนจงึม ีTQA ช่วงนี้เป็นช่วงการตรวจสอบสิง่ทีท่ าไปแลว้ 

 แนวคดิดา้นการบรกิารวชิาการ 
หลกัคดิ คอื เอาความรูไ้ปใหบ้รกิารวชิาการ จากการวจิยัมาใหส้งัคมอย่างมอือาชพี มกีารขยายงาน 

มกีลุ่มลูกคา้มากขึน้ เมด็เงนิมากขึน้ มกีารทดสอบ Thermal หรอื energy material มากขึน้ เพราะมลีูกคา้
รฐับาลมากขึน้ มสี่วนร่วมกบัสาธารณะมากขึน้ จงึมฐีานมากขึน้ ลูกค้ามากขึน้ เราม ี facility ที่มคีุณภาพ 
สรา้งความเชื่อไดม้ากขึน้ 
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