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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
 ในรอบการประเมนิปี 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรรวมทั ้งสิ้น 48 หลักสูตร แบ่งเป็น

หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี20 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 19 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดับปริญญา
เอก 9 หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิน้ 5,530 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 4,465 
คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 920 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 145 คน ตลอดจนมผีูส้ าเร ็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 1,411 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 1,261 คน ระดบับัณฑติศึกษา 
จ านวน 150 คน นอกจากน้ีคณะมบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 374 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เ ป็นอาจารย์และนักวิจ ัย  จ านวน 227 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 147 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดี (3.89) 
โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ ( 5.00) 
องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (5.00) องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00)  องค์ประกอบที่ม ี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่
สงัคม (4.50) องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 4.00) และองค์ประกอบที่ 2 การ
เร ียนการสอน ( 3.52)  ส าห ร ับ องค์ป ระกอบที่ ม ีผลการด า เนินง านอยู่ ในระดับพอใช้  มีจ านวน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบที่ 3 การให้บร ิการวิชาการแก่สังคม ( 3.50)  องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจ ัดการ (3.00 )  และองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (3.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร ์รอบการประเมินปี 2554 

มรีายนามตามค าสัง่แต่งตัง้ดงัต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.บุญวัฒน์  อตัชู ประธานกรรมการ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 
2.  รศ.ดร.องัสนา จัน่แดง กรรมการ 

 คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 
3.  ดร.ทวีศักด ิ ์ กฤษเจรญิ กรรมการ 

 บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
4.  ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา กรรมการ 

 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
5.  ดร.นภฉัตร ธารลีาภ กรรมการ 

 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 
6.  ผศ.ดร.วารชิ ศรลีะออง กรรมการ 

 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 
7.  ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์ กรรมการ 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 
8.  ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย กรรมการ 

 บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 
9.  คุณวันทนา ภาคถนิ กรรมการ 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
10.  นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ ์ เลขานุการ 

 บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 
11.  คุณพงษศ์ักดิ ์ กิตโิรจน์พนัธ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาปนาขึ้นพรอ้มกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2503 เร ิม่เปิดท าการเรยีนการสอนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ป.ว.ส.)  โดยร ับ
นักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5 (ม.8 เดมิ) ในปี พ.ศ. 2508 ไดเ้พิม่หลกัสูตรระดบัประกาศนียบัตรเทคนิค
ชัน้สูง (ป.ทส.) และปรบัเป็นหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) หลกัสูตร 5 ปี ในพ.ศ. 2514 และในปี 
พ.ศ. 2533 ไดป้รบัหลกัสูตร จาก 5 ปี เป็น 4 ปี จนถงึปจัจุบัน นอกจากนัน้คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได ้เปิด
สอนในระดบัปรญิญาโท และ ระดบัปรญิญาเอก อกีหลายสาขาวิชา นับจากปี พ.ศ. 2509 ท าให้ป ัจจุบันได ้
ผลติวิศวกรออกไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมแลว้กว่า 50,000 คน ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับัณฑติศึกษา 
ปจัจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ประกอบดว้ยหน่วยงานหลกั 12 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 1 ส านักงาน
คณบด ี11 ภาควิชา และ 1 โครงการภายใตก้ารดูแลของส านักงานคณะฯ ดังน้ี 1)  ส านักงานคณบดี 2) 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 4)  ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 5)  ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร ื่องมือวัด  6)  ภาควิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล            
7) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 8) ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 9) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10) ภาควิชา
วิศวกรรมเคร ื่องมอืและวัสดุ 11) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 12)  ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  13)  โครงการ
หลกัสูตรชีวภาพ 
 

ปรชัญา : ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ : ในหมู่มนุษย์ ผูท้ี่ฝึกตนดแีลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิที่สุด  
“The trained man wins” 

ปณิธาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มจธ. ไดท้ าการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมีนโยบายที่จะแสวงหาความ
ร่วมมอืในรูปแบบการบรหิารวิชาการกับอุตสาหกรรม มกีารให้ค าปรกึษา แนะน า และการร่วมจดัท าโครงการ
พฒันาบุคลากร เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เป็น
การเพิม่ศักยภาพและ ประสบการณข์องคณาจารย์และนักศึกษา ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การวิจ ัยและการ 
พฒันา และการบรกิารวิชาการ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรม์เีป้าหมายของการผลติบัณฑติ 3 ดา้นคอื 
1. Global Player คอื วิศวกรที่สามารถท างานได้ทัว่โลก เพราะโลกในป ัจจุบันไม่ได ้ประกอบไปด้วย
วัฒนธรรมไทยแต่เพยีงอย่างเด ียว บัณฑิตของคณะฯ จะต้องสามารถท างานร่วมกับคนที่ม ีวัฒนธรรม
แตกต่างกันได ้และจะตอ้งเรยีนรูภ้าษามากกว่าหน่ึงภาษาเพื่อเสรมิสรา้งทักษะการท างาน โดยในจุดน้ีคณะ
วิศวฯ ไดส่้งเสรมิให้มกีารเก็บตวัเข้าค่ายของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น English Camp, Robotic Camp, Senior 
Project Contest โดยที่มนัีกศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมด้วย เพื่อที่จะได้ท าการฝึกฝนภาษาและเร ียนรู ้
วัฒนธรรมร่วมกัน  
 

2. Local Champion  คอื การจดัการระบบการศึกษาให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผู ้ประกอบการที่
ตอ้งการบัณฑติที่มคีวามรูค้วาม สามารถ มคีวามจ าเป็นตอ้งศึกษาถงึทักษะที่จ าเป็นตอ้งใช้ในการท างานจาก
ผูป้ระกอบการ และน าสิง่เหล่านัน้มาปรบัให้เข้ากับการเรยีนการสอน เพื่อสรา้งให้วิศวกรจาก มจธ. มบีทบาท
เป็นผูเ้ปลีย่นแปลงนวัตกรรม (Change Agent) เช่น การปรบัห้องปฏิบัตกิารให้เสมอืนกับการปฏิบัตงิานจร ิง 
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และการสรา้งความร่วมมอืกับผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมในการผลักดันให้เกิดงานวิจ ัยร่วมกัน ซึ่ง
ปจัจุบันมกีลุ่มผูป้ระกอบการหลายกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับระบบการศึกษาในรูปแบบน้ี อาทิเช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรมรถยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าก าลงั กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นตน้ 
 

3. Knowledge Entrepreneur  คอื การใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมเข้าไปผสานกับอาชีพ และหลักสูตรที่
เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในทักษะดา้นธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาที่จบจากคณะวิศวฯ แล้ว จะสามารถใช้
ความรูด้า้นวิศวกรรมและทักษะด้านธุรกิจน้ีไปประกอบกิจการด้วยตัวเอง ซึ่งเสมือนกับเป็นการสร ้าง
เศรษฐกิจยุคใหม่ให้กับประเทศ 
 

ค าขวญัประจ าคณะ : “Quantum Jump to the Next”  
วิสยัทศัน์ : มุ่งก้าวไปสู่คณะวิศวกรรมศาสตรช์ัน้น าในเอเชียอาคเนย์ 
 

พันธกิจ :  
1. ผลติวิศวกรมอือาชีพผูม้คีวามรูท้ี่เป็นเลศิและทักษะการท างานในระดบัสากล (Global Player) 
2. ผลติบัณฑติทางดา้นวิศวกรรมศาสตรท์ี่มศีักยภาพการเป็นผูน้ าดา้นนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี (Local Champion) 
3. ผลติวิศวกรมอือาชีพที่มทีักษะทางดา้นธุรกิจ (Knowledge Entrepreneur) 
4. ผลติผลงานวิจยัระดบัโลกดา้นวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
5. พฒันาสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 

ค่านิยม : 
1. เป็นมอือาชีพที่ฝึกมาดแีละมคีวามทุ่มเท (Practiced and dedicated Professional) 
2. มจีรรยาบรรณ (Ethical) 
3. มคีวามเป็นพลวัต (Dynamic) 
4. เป็นนักคดิที่มคีวามสรา้งสรรค ์ (Innovative Thinker) 
5. มคีวามใฝ่ใจต่อสงัคม (Socially Aware) 

 
ความสามารถพิเศษขององคก์ร :  
นอกจากคณะวิศวฯจะมบุีคลากรผูท้รงคุณวุฒิที่หลากหลายสาขาแลว้ ความสามารถพเิศษประการส าคญัที่
ท าให้คณะวิศวกรรมศาสตร ์มจธ. มคีวามโดดเด่นแตกต่างจากคณะวิศวกรรมศาสตรจ์ากสถาบันอื่น คอื 
ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การจดัแผนการเรยีนการสอนที่เป็นไปตาม
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม หรอืการวิจยัที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 

4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 
คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุ มร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมินคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความ
คดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑป์ระเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน 
ทัง้น้ีคณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.บุญวัฒน์  อตัชู 
      ดร.ทวีศักด ิ ์กฤษเจรญิ 
      ผศ.ดร.วารชิ ศรลีะออง 
 องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.องัสนา จ ัน่แดง   
      ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา 
      ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย 

องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์
     นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ ์
     นายพงษศ์ักดิ ์กิตโิรจนพนัธ  ์

 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ดร.นภฉัตร ธารลีาภ  
      นางสาววันทนา ภาคถนิ 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวับ่งชี้ที่ไดร้บั
มอบหมาย  
 

4.2 ระหว่างการประเมิน 
คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ

ผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงานประจ าปี 
รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ  ของคณะ รตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี ณะ แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และ
ศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผู ้ส าเร ็จ
การศึกษา จ านวนหลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ให้แก่ผูบ้รหิารและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 

4.3 ภายหลงัการประเมิน 
1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   

ท าการ นับจากวันประเมนิ 
2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่ง

ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8.00 8 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8) 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 5.00 3 ข้อ (1,2 และ 7 ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 60.00 
165.00 

72.69 5.00 
227.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 30.00 
63.00 

27.75 4.62 
227.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 7.00 3 ข้อ (1,3,5) 3.00 
ตวับ่งช้ี 2.5       
ตวับ่งช้ี 2.6 7.00 3 ข้อ (1,3,4) 2.00 
ตวับ่งช้ี 2.7 5.00 6 ข้อ (1,2,3,4,5 และ 7) 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.8 5.00 3 ข้อ (1,2,5) 3.00 
ตวับ่งช้ี 3.1 7.00 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 3.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 6.00 5 ข้อ (1,2,4,5,6) 4.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 7.00 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.2 7.00 6 ข้อ (1,2,3,4,5, และ 6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 180000.00 
50903924.00 

224246.00 5.00 
227.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 5.00 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 5.2 5.00 4 ข้อ (1,2,3,5) 4.00 
ตวับ่งช้ี 6.1 5.00 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 4.00 
ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 0 ข้อ  0.00 
ตวับ่งช้ี 7.3       
ตวับ่งช้ี 7.4 6.00 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 
ตวับ่งช้ี 8.1 7.00 5 ข้อ (2,3,5,6,7) 3.00 
ตวับ่งช้ี 9.1 9.00 8 ข้อ (1,2,3,4,6,7,8,9) 4.00 

รวมคะแนนการประเมิน     3.89 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 2 4.81 3.00 3.00 3.52 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 7 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   องคป์ระกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.87 3.76 3.00 3.89 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานการ
อดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 3.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.87 3.89 - 4.14 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.87 3.76 3.00 3.89 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

 

I P O รวม  

  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 3.83 3.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.13 - 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 3.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวตักรรม 

4.81 2.50 - 3.66 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.87 3.76 3.00 3.89 การด าเนินงานระดบัดี   

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

 
 
 

 
 

 
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

   (1) ด้านกายภาพ - - - - 
 

  

   (2) ด้านวิชาการ 4.81 2.33 - 3.32 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 3.60 - 3.60 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.81 3.11 - 3.42 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  (ต่อ) 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา   
(1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.00 3.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี  
(2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

(3) ด้านการให้บริการ 
      ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี  

(4) ด้านการท านุบ ารุง 
      ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.50 3.00 4.40 การด าเนินงานระดบัดี  

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.87 3.76 3.00 3.89 การด าเนินงานระดบัดี  

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี  

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
 

  
 

I P O รวม  
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 
 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย ผลด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ ์

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1           
ตวับ่งชี้ที่ 2           
ตวับ่งชี้ที่ 3 25 46/60 76.67 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4 50 11.5/15 76.67 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 5.00 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชี้ที่ 5 20 128.25/232 55.28 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 6 20 12/232 5.17 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1.29 
ตวับ่งชี้ที่ 7 10 12.5/232 5.39 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2.69 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.99 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชี้ที่ 8 30 61/90 67.77 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 9 5 5 5 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งชี้ที่ 10 4 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 11 5 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 
ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพันธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.33 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 
ตวับ่งชี้ที่ 12         
ตวับ่งชี้ที่ 13         
ตวับ่งชี้ที่ 14 5 1141/227 5.03 บรรลุเป้าหมาย 4.19 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 4.19 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตวับ่งชี้ที่ 15         
คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.32 
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5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 จุดแขง็  

- มกีารพฒันาแผนกลยุทธเ์ป็นระบบอย่างต่อเน่ือง ซึง่ในปี 2554 ไดด้ าเนินการพฒันาแผน 
กลยุทธปี์ 2555 – 2559  

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
- ควรมกีารสมัมนาทบทวนแผนกลยุทธทุ์กปี และท าการวิเคราะห์ร่วมกับผลการปฏิบัต ิงานตาม

แผนกลยุทธข์องปีที่ผ่านมา 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

- กิจกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปีควรระบุหรอืก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน แยกตามภาควิชา เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง 
จุดที่ควรพฒันา แลว้ปรบัแผนเพื่อท าการพฒันาหน่วยงานในระดบัภาควิชาต่อไป  

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 จุดแขง็  

- คณาจารย์มศีักยภาพสูง มชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบั 
- มเีครอืข่ายกับหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งที่ช่วยส่งเสร ิมและสนับสนุน

ดา้นการเรยีนการสอน ดา้น problem based learning  
- มกีิจกรรม R2R ของสายสนับสนุนที่น าการท างานปกตมิาเป็นงานวิจ ัยช่วยเพิ่มประสิทธ ิภาพ

ของสายสนับสนุน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- ขาดการตดิตามผลการด าเนินการตามแผนดา้นการพฒันาบุคลากร 
- บุคลากรสายสนับสนุนมคีวามไม่มัน่ใจในระบบการเลื่อนระดบัที่ไม่ชัดเจน มเีกณฑบ์างเกณฑ์ 

ที่ผ่านยาก เช่น การสอบภาษาองักฤษ การท าวิจยั รวมถงึกรอบเงนิเดอืน 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรมกีารตดิตามและใช้ระบบคุณภาพ PDCA ให้สอดคลอ้งครบถว้น  
- ควรปรบัระบบการเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุนให้มีความชัดเจน และสอดคล้อง กับ

สภาพการณ ์
- ควรปรบัการสอบ/สอนภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หน้าที่สายสนับสนุนให้เหมาะสมกับการใช้  

งานจรงิ ส าหรบัแต่ละกลุ่ม 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 จุดแขง็   

- มรีะบบที่คอยตดิตามแผนการจดักิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

- ขาดการจัดกิจกรรมท่ีใช้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในระดบับณัฑิตศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรมกีารจดักิจกรรมที่ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยให้จ ัดร่วมกับ
นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

- ควรมกีารประเมนิคุณภาพการให้บรกิาร การให้ค าปรกึษา ข่าวสารและพัฒนาประสบการณ์ให้
ครบทุกภาควิชา 

- ควรมกีารบูรณาการดา้นศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย และ องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- มกีารท างานข้ามหน่วยงานให้มากขึ้น โดยอาจมกีารจดั Forum ส าหรบัการน าเสนอผลงานของ
บุคลากร เพื่อบุคลากรภายในคณะจะไดท้ราบว่าแต่ละท่านมคีวามเชี่ยวชาญในเร ื่องใด  

- ควรมกีารจดัอาจารย์พีเ่ลีย้ง เพื่อให้ค าแนะน าและผลกัดนับุคลากรในห้องปฏิบัต ิการให้สามารถ
ท างานวิจยัได ้

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 จุดแขง็    

- มคีวามต่อเน่ืองในการสบืทอดประเพณแีละวัฒนธรรม 
 แนวทางเสริมจุดแขง็    

- ควรให้มกีารเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาให้ทัว่ถ ึง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงส าค ัญและ
ประยุกตใ์ช้ผล/ข้อคดิจากกิจกรรมในการเรยีนและการด ารงชีวิตเป็นคนดขีองสงัคมได ้

 จุดท่ีควรพัฒนา  
- ควรก าหนดมุมมองทางดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในมุมมองที่กว้างขึ้น ไม่เฉพาะใน

ดา้นของขนบธรรมเนียมประเพณ ีและเทศกาลเท่านัน้  ดว้ยนักศึกษามีความสนใจในกิจกรรม
เรยีนรูว้ิถชีีวิตชุมชน จงึควรสนับสนุนให้มกีารรเิร ิม่กิจกรรมดา้นการเรยีนรูว้ิถชีีวิตเช่นกัน 

 ข้อเสนอแนะ  
- เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีศักยภาพในการประยุกต์ภูมิป ัญญาท้องถิ่น ผนวกกับ

เทคโนโลยีที่ สามารถน าความรู ้น้ีไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ทั ้งในด้านการด ารงชีวิ ต 
เศรษฐกิจและสงัคม  

- ควรเพิม่กลไกในการส่งเสรมิโครงการที่เกี่ยวกับภูมปิญัญาท้องถิน่ โดยมคีวามร่วมมือกับชุมชน
ให้สามารถน าไปใช้ไดจ้รงิ ผนวกเข้าไปในรายวิชาหลกัของวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าวัฒนธรรม
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ความเป็นไทยไปสู่การเป็น Local Champion ที่ยัง่ยืนและพฒันาประเทศชาติในวงกว้างตาม
ปณธิานของคณะต่อไป 

  
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแขง็  

- ผูบ้รหิารมกีารก ากับ สัง่การ ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารงานผ่านระบบคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคณะกรรมการประสานบรหิารและพฒันาคณะอย่างสม ่าเสมอ 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
- ผูบ้รหิารระดบัสูงของคณะควรมส่ีวนร่วมในการจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะ และร่วม

อยู่ในคณะท างานบรหิารความเสีย่งดว้ย เน่ืองจากแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะที่ได ้ร ับการ
ปรบัปรุงมผีูบ้รหิารระดบัสูงของคณะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- ขาดการก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ี่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์

ของคณะให้ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ  

- ควรมกีารก าหนดประเด็นความรู ้และเป้าหมายของการจ ัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผน      
กลยุทธข์องคณะ 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแขง็  

- มแีผนปฏิบัตงิานประจ าปีที่ชัดเจนสอดคลอ้งกับพนัธกิจหลกัของคณะ  
- มกีารบรหิารทรพัยากรโดยการใช้หลกัการ PBBS ท าให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
- มคีณะกรรมการประสานบรหิารในก ากับและตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
- ควรมกีารรายงานสถานภาพทางการเงนิให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะทราบเพื่อจะได้ร ับ

ความคดิเห็นจากบุคคลภายนอก 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- ไม่มแีผนกลยุทธท์างการเงนิที่ชัดเจน 
- ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงนิ เพื่อใช้จดัท าแผนงบประมาณ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิที่ชัดเจน โดยจดัท าเป็นแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

 
 
 
 



 16 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 จุดแขง็   

-    ผูบ้รหิาร และบุคลากรทุกระดบัของคณะให้ความส าคญักับการประกันคุณภาพคณะ  
  แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- ขยายผลการประกันคุณภาพไปสู่กลุ่มผูม้ส่ีวนได/้ส่วนเสีย เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะมากขึ้น  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- คณะยังไม่มกีารก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิอตัลกัษณข์องคณะ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิอตัลกัษณข์องคณะ 
วิธีปฏิบติัท่ีดี 
- มกีารสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเจ ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  และน างานที่ปฏิบัต ิด ้านการ

ประกันคุณภาพไปต่อยอดการเรยีน ด้วยการจ ัดท าโครงการวิจ ัยระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพ และน ามาใช้ปฏิบัตงิานไดจ้รงิ  
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5.8  ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม
องคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 3.89 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 4.87 รองลงมาเป็นตัวบ่งชี้
ด ้านกระบวนการ มีค่ าเฉลี่ย  3.76 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00   

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.52 จ าแนก
ตามประเภทของตวับ่งชี้ ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.81 รองมาเป็นตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต และด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากันเท่ากับ 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.50   

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00    

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.50   

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00   

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
3.00 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 3.00   

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
3.00 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 3.00   

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.00   

 
5.9  ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่่าเฉลีย่สูงสุด 4.87 รองลงมาเป็นตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 3.76 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้  มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี  มคี่าเฉลีย่ 4.00  โดยมตีวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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 2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.14 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
4.87 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.89 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรบัปรุง มคี่าเฉลีย่ 2.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มุมมองด้าน
การบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.87 รองลงมา ค ือตัวบ่งชี้ด ้านด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.76 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ
การประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.71 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.83 รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.13  โดยจ าแนกเป็น
ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท   
ตวับ่งชี้ พบว่าตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 5.00 รองลงมาเป็นตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 3.00 
 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.66 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่าตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลยีสูงสุด 4.81 รองลงมาเป็นตัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 2.50  
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.87 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้
ด ้านป ัจ จ ัยน า เข้า มีค่าเฉลี่ย 3.76 และตัว บ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ทั ้ง น้ี เมื่ อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.42 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.81  รองลงมาเป็นตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 3.11  เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ   - 
2. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.32 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.81 รองลงมาเป็นด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ 2.33  
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3. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ เฉพาะ
เพยีงดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว   

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.60 โดยมตีวับ่งชี้ 
เฉพาะเพยีงดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว   

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภาร กิจของสถาบัน มีผลการป ระเมินอยู่ในระดับ ดี       
มคี่าเฉลีย่ 4.40 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมา คอื ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มี
ค่าเฉลีย่ 3.00  

2. ดา้นการวิจ ัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00  

3. ด้านการให้บร ิก ารท างวิ ชาการแก่สังคม มีผลการประ เมินอยู่ในระดับ ดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4.  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00  มเีฉพาะตวับ่งชี้ทางดา้นกระบวนการเพยีงด้านเดยีว มคี่าเฉลีย่ 5.00 

 
5.12  ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จุดแขง็   
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์มคีวามเข้มแข็งทางดา้นวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง มบุีคลากรสายวิชาการ

ที่มคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการที่หลากหลายสาขาวิชา และมคีุณวุฒิทางวิชาการสูง  
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- ควรบรหิารจดัการและด าเนินการในเร ื่องการประเมนิรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร

อุดมศึกษา 
- ควรจดัท าแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม 
- ควรระบุตวัชี้วัดในกิจกรรม/โครงการตามแผนพฒันาดา้นต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น 
- ควรจดัการเอกสารหรอืฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพให้เป็นระบบมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรเร่งจดัท าระบบฐานข้อมูลมาช่วยในการบรหิารจดัการ เพื่อให้สมบูรณแ์บบมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


