
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุ
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

ปีการศึกษา  2554 (1 มิถนุายน 2554 – 30 มิถนุายน 2555) 
ปีพุทธศกัราช 2554 (1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2554) 
ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กนัยายน 2554) 

 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 

 
 

30 กรกฎาคม 2555 



สารบญั 
 

   หน้า 
    
ส่วนท่ี 1   บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 1 
ส่วนท่ี 2 รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 2 
ส่วนท่ี 3 บทน า 3 
ส่วนท่ี 4 วิธีประเมิน   6 
 4.1 การวางแผนก่อนการประเมนิ 6 
 4.2 ระหว่างการประเมนิ 6 
 4.3 ภายหลงัการประเมนิ 6 
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมิน 7 

 5.1 รายงานตารางที่ ป.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ 
       การอุดมศึกษา (สกอ.) 

7 

 5.2  รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ 8 
 5.3  รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 
 5.4  รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมนิตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ 10 
 5.5  รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 11 
 5.6  รายงานผลการประเมนิตามตวับ่งชี้ สมศ. 12 
 5.7  จุดแข็ง / แนวทางเสรมิจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  

       ตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ 
13 

 5.8  ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 16 
 5.9  ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 17 
 5.10  ข้อสรุปตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ 17 
 5.11 ข้อสรุปตามมุมมองดา้นมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 18 
 5.12  ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 19 
ส่วนท่ี 6 วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 20 
ภาคผนวก  
   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 21 
   

 
 

 



1 
 

ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ  มีหลักสูตรรวมทั ้งสิ้น 12 หลักสูตร 

แบ่งเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร มีจ านวน
นักศึกษารวมทัง้สิน้ 837 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 555 คน และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 282 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 57 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญา
โท จ านวน 46 คน และระดบัปรญิญาเอก 11 คน นอกจากน้ีคณะมบุีคลากรรวมทั ้งสิ้น 61 คน (ไม่นับรวม
ลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั  จ านวน 39 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 22 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 
 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับ
ดี (4.33)  โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
(5.00) องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (5.00) องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบ
ที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) และองคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 5.00 )  
ส าหร ับองค์ป ระกอบที่คณะมีผลการด า เนินงานอยู่ ใน ระดับดี  จ านวน 4 องค์ปร ะกอบ ได้แ ก่ 
องคป์ระกอบที่ 2 การเรยีนการสอน (3.71)  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4.00) 
องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.00) และองคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจ ัดการ 
(4.33)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพลังงานสิ่ง แว ดล ้อมและว ัสดุ  ร อบการ

ประเมินปี 2554 มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ชาญ ถนัดงาน ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
2.  ผศ.ดร.อนวัช พนิิจศักดิกุ์ล กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
3.  รศ.ดร.เศรษฐภทัร    ชินวิรยิสทิธ ิ ์ กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
4.  ดร.วิทวัส มิง่วานิช กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
5.  ดร.ทวีศักด ิ ์ กฤษเจรญิ กรรมการ 

 บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
6.  อาจารย์วาสนา เสยีงดงั กรรมการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
7.  คุณกนกรตัน์ นาคหฤทัย กรรมการ 

 คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
8.  คุณรชันี  รตันพไิชย เลขานุการ 

 บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
9.  คุณมนตร ี ก่อพงศ์เจรญิชัย ผูช่้วยเลขานุการ 

 ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร  ี
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
1.1  สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

 

คณะพลัง งานสิ่ง แวดล้อมและวั สดุ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี นับ เป็ น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได ้เปิดหลักสูตรที่ม ีลักษณะเป็นสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) โดยหลักสูตรที่เ ปิดสอนเป็นหลักสูตรในระดับสูงกว่าปร ิญญาตรีที่ มุ่งเน้นทางด้าน
เทคโนโลยีที่ก าลงัเป็นที่ตอ้งการในการพฒันาและแก้ไขปญัหาเชิงเทคโนโลยีเร่งด่วนของประเทศทั ้งสิ้น อัน
เป็นผลสบืเน่ืองมาจากวิกฤตการณน์ ้ามนัในปี พ.ศ. 2516 ท าให้คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุด าเนินการ
เปิดสอนหลกัสูตรปรญิญามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานขึ้นเป็นหลักสูตรแรกในปี พ .ศ . 2520 
และได้ท าการผลิตบัณฑิตมาเป็นเ วลา 35 ปีแล้ว ป ัจจุบันมีหลัก สูตรการเร ียนการสอนทั ้งในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑติ ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอก โดยบัณฑติในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่
คณะฯ ผลิตออกไปสู่สังคมล้วนแต่เป็นบัณฑิตที่ม ีคุณภาพ คุณธรรม มีความพร้อมทางวิชาการและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการก าลงัคนทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ นอกเหนือจากการ
เรยีนการสอนแลว้ คณะฯ ยังให้ความส าคญักับการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยถอืเป็นนโยบายที่ส าค ัญ
ในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการเรยีนการสอน และพฒันาประสิทธ ิภาพของคณาจารย์ ตลอดจนพัฒนา
ประเทศ โดยคณะฯไดม้กีารจดัให้มกีิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบรกิารทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
ต่างๆ  นอกจากน้ีคณะฯ ยังมคีวามร่วมมอืกับหน่วยงานทัง้ภาครฐัเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในการวิจ ัย
และพฒันาเชิงพาณชิย์ ตลอดจนร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัและหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศอกีดว้ย 
 
ลกัษณะพ้ืนฐานของคณะ 
 
พันธกิจหลกัหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของคณะ  

1. ผลติบัณฑติศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปร ิญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านพลังงาน 
สิง่แวดลอ้มและวัสดุ 

2. ผลติงานวิจยัทางดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้มและวัสดุ ตลอดจนให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม  และ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 

 
แนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รบับริการ 

คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ  มแีนวทางและวิธกีารในการให้บรกิารแก่ผูร้บับรกิาร เช่น นักศึกษา
, องคก์รภาครฐั, องคก์รภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคเอกชน โดยการพฒันาระบบและสรา้งจ ิตส านึก
ดา้นการบรกิารให้กับบุคลากรเพื่อสรา้งความพงึพอใจในการให้บรกิารต่อผูร้บับรกิารทุกประเภท 
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โครงสร้างคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ 

คณะท างานประกนัคณุภาพการศึกษา 

ส านกังานคณบดี 

สายวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 

สายวิชาเทคโนโลยีวสัดุ 

สายวิชาเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 

สายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ 

สายวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 

กลุ่มงานบริการวิชาการและพฒันานวตักรรม 
 

กลุ่มงานวิจยัและสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานบริหารและคลงั 
 

วิสยัทศัน์ 
มุ่งเป็นองคก์รสรา้งและแสวงหาความรู ้ เพื่อความเป็นเลศิในการพฒันาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และ

ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพในระดบัสากล 
 
เป้าประสงคห์ลกั 

1. เพื่อผลติบัณฑติในระดบัประกาศนียบัตรบัณฑติ ปรญิญามหาบัณฑิต ปร ิญญาดุษฎีบัณฑิต และ
ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑติ ให้เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้น เทคโนโลยีพลงังาน เทคโนโลยีการ
จดัการพลงังาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยีอุณหภาพ 

2. เพื่อส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา และให้บรกิารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยี  พลังงาน 
สาขาเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม สาขาเทคโนโลยีอุณห
ภาพ ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  

 
วฒันธรรม 

บุคลากรของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ มคีวามซื่อสตัย์ รกัการเรยีนรูอุ้ทิศตนในการท างาน
หนักและต่อเน่ืองเพื่อสมัฤทธผิลของงานที่ท า 
 
โครงสร้างองค์กรและสายการบงัคบับญัชา  
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ส านกังานคณบดี 
 

 งานบริการการศึกษา 
 งานพฒันาหลกัสูตร 
 งานกิจการนกัศึกษา 
 งานทุนการศึกษา 
 งานนวตักรรมองค์กร 

     งานสารบรรณ 
     งานการเจ้าหน้าท่ี 
     งานคลงัและพสัดุ 
     งานงบประมาณและแผนงาน 
     งานอาคารสถานท่ีและพาหนะ 

 งานบริการวิจยั 
 งานพฒันางานและ      
บุคคลากรวิจยั 
 งานพฒันาระบบงาน            
และสารสนเทศ 
 งานประกนัคุณภาพ 
 งานประชาสมัพนัธ์ 

ท่ีปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจยั 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายพฒันาระบบงานและสารสนเทศ 

คณบดีคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ 

หวัหน้ากลุ่มงานบริการ
วิชาการและพฒันานวตักรรม 

 

หวัหน้ากลุ่มงานวิจยั
และสารสนเทศ 

 

หวัหน้ากลุ่มงาน      
บริหารและคลงั 

 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีวสัดุ 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีอณุหภาพ 
 

ประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจดั
การพลงังาน 

 
ประธานสายวิชาการออกแบบและผลิต
แบบบูรณาการ 

 

โครงสร้างการบริหารคณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ  
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู ้ป ระ เมินคุณภาพการศึกษาภาย ในได้ประ ชุมร่ว มกันเพื่ อก าหนดแผนการป ระ เมิน           
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เพื่อวางแผนตรวจเยี ่ย ม  ปร ึกษาหาร ือ 
อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลักฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมินให้
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ 1. รศ.ชาญ  ถนัดงาน 

2. ดร.ทวีศักด ิ ์  กฤษเจรญิ 
องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ 1. ดร.วิทวัส  มิง่วานิช 

2. อาจารย์วาสนา เสยีงดงั  
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ 1. คุณกนกรตัน์  นาคหฤทัย 

2. คุณรชันี   รตันพไิชย 
3. คุณมนตร ี  ก่อพงศ์เจรญิชัย 

 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ 1. ผศ.ดร.อนวัช  พนิิจศักดิกุ์ล 
2. รศ.ดร.เศรษฐภทัร    ชินวิรยิสทิธ ิ ์  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5 ข้อ 2.00

34.00

37.00

15.00

37.00

ตวับง่ช้ี 2.4 5 ข้อ 2.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.8 2 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.1 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.2 5 ข้อ 5.00

372364308.00

39.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 6.1 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 4 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 9.1 8 ข้อ 5.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.33

ตวับง่ช้ี 4.3 5 คะแนน 265.22 คะแนน 5.00

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

4 คะแนน

6 ข้อ (1,2,3,4,5,7)

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 5.00

5.0040.60

91.89

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

8 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8)

ผลการด าเนินงาน

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

4 ข้อ (1,2,3,4)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

9 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

4 คะแนน

4 ข้อ (1,2,7,8)

2 ข้อ (3,5)

4 ข้อ (1,2,3,4)

4 ข้อ (1,2,3,4)

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

4 ข้อ (1,2,3,4)
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 3.00 4.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
5.00 4.24 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

I รวม OP

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

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 4.11 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
5.00 4.24 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.33 4.00 4.29 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.88 - 3.88 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
5.00 4.24 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
5.00 3.89 - 4.09 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 4.00 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
5.00 4.63 4.00 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
5.00 4.24 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 

ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์

ตวับ่งชีท้ี ่1

ตวับ่งชีท้ี ่2

ตวับ่งชีท้ี ่3 รอ้ยละ 20 33.70 / 100 33.7 บรรลเุป้าหมาย 5.00

ตวับ่งชีท้ี ่4 รอ้ยละ 90 19.25 / 11 175 บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

ตวับ่งชีท้ี ่5 รอ้ยละ 20 บรรลเุป้าหมาย 5.00

ตวับ่งชีท้ี ่6 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20.50 20.5 บรรลเุป้าหมาย 5.00

ตวับ่งชีท้ี ่7 รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 8.97 8.97 บรรลเุป้าหมาย 4.49

4.83

ตวับ่งชีท้ี ่8 รอ้ยละ 20 36.36 / 30 32 บรรลเุป้าหมาย 5.00

ตวับ่งชีท้ี ่9 5 ขอ้ บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

ตวับ่งชีท้ี ่10 5 ขอ้ บรรลเุป้าหมาย 5.00

ตวับ่งชีท้ี ่11 5 ขอ้ บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

4.94

ตวับ่งชีท้ี ่12

ตวับ่งชีท้ี ่13

ตวับ่งชีท้ี ่14 4.5 242 / 37 6.54 บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

ตวับ่งชีท้ี ่15

4.95คะแนนเฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

ค่าเฉล่ียกลุม่ตวับง่ช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับง่ช้ี 1 – 11)

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

5 ขอ้

5 ขอ้ (1,2,3,4,5)

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

121.79 / 39

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ

5 ขอ้

ตวับง่ช้ีคณุภาพ เป้าหมาย
ผลด าเนินการ

บรรลเุป้าหมาย คะแนนประเมิน

ด้านคณุภาพบณัฑิต
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5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
จุดแขง็ 

1. คณะมแีผนกลยุทธท์ี่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันจาก
ทัง้ผูบ้รหิาร อาจารย์ และไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมส่ีวนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธม์ากขึ้นเพื่อให้ทราบเป้าหมาย
และแนวทางการท างานที่ชัดเจน 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดแขง็  
1. มหีลกัสูตรที่ทันสมยัและเป็นที่ตอ้งการของตลาด 
2. มผีลงานวิจยัของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรกึษาที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ป็นจ านวนมาก 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลกัฐานที่ใช้ในการสนับสนุนตวับ่งชี้ต่าง ๆ ไม่สอดคลอ้งกัน 
2. ไม่มแีผนการบรหิารและแผนพฒันาบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจน และขาด

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 
 แนวปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

1. มนีโยบายในการบรหิารและจดัการที่ชัดเจนและน่าน าไปปฏิบัต ิ เช่น การสนับสนุนการตีพิมพ์
งานวิจยั   

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดแขง็  
1. มโีครงการที่เสรมิสรา้งศักยภาพให้นักศึกษาค่อนข้างมากและมกีารท าอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ 

English Camp, โครงการฝึกทักษะในการท าวิจยั  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมกีารประเมนิผลการให้ค าปรกึษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. ควรมกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา 
3. การให้บรกิารข้อมูลข่าวสารยังมคีะแนนต ่ากว่า 3.51 ควรมกีารน าผลประเมนิมาปรบัปรุง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงกิจกรรม ควรท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรและให้เห็นเชิงประจกัษ ์
2. หลกัฐานในบางกิจกรรมมผีลการด าเนินงานไม่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่ประเมนิ ควรเปลี่ยนเอกสาร

ให้ถูกตอ้ง 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแขง็  
   1.มอีาจารย์ที่มศีักยภาพในการท าวิจยัและการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก 
    2.มงีานวิจยัจ านวนมาก หาทุนวิจยัไดจ้ านวนมาก 
   3.ผลงานวิจยัส่วนหน่ึงสามารถน ามาใช้งานไดจ้รงิ 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแขง็  
1. คณะมงีานบรกิารวิชาการแก่สงัคมที่หลากหลาย และมส่ีวนร่วมอย่างดรีะหว่างบุคลากรในคณะ  
  
ข้อเสนอแนะ 
1. การบูรณาการการบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอน ควรระบุหัวข้อที่บูรณาการใน มคอ. 3 ให้

ชัดเจน 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

จุดแขง็  
1. คณะมกีิจกรรมที่ม ีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเร ียนการสอนที่

ค่อนข้างมาก 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมกีารน าผลการประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพฒันาให้ดขีึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารสรุปผลประเมนิการเยี่ยมชมดูงานต่าง ๆ ควรปรบัแบบสอบถามโดยการเพิม่ข้อ ค าถาม

ประเมนิในดา้นการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนดว้ย  
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแขง็ 

1. ผูบ้รหิารมวีิสยัทัศน์ ยึดหลกัธรรมาภบิาลเป็นเคร ื่องมือในการบริหารงานคณะให้ไปสู่ทิศทางที่
ก าหนดร่วมกันภายในคณะ 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะควรสรา้งให้เกิดความร่วมมอืร่วมใจในการท างานของบุคลากรทุกฝ่ายผ่านระบบและกลไกที่
ชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงที่คณะก าหนดให้ครบ

ทุกดา้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแขง็ 

1. คณะมแีผนกลยุทธท์างการเงนิที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธข์องคณะ  
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะควรก าหนดแผนกลยุทธท์างการเงนิให้ครอบคลุมแผนกลยุทธทุ์กดา้นอย่างชัดเจน  
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จุดแขง็  
1. ผูบ้รหิารและบุคลากรของคณะให้ความส าค ัญกับการประกันคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกระดบั มกีารด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันอย่างต่อเ น่ืองและสม ่ าเสมอ เช่น การ
ประชุม การระดมสมอง การส่ง e-mail 

2. บุคลากรภายนอกมส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเห็นเพื่อให้คณะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะดา้นการวิจยั การปรบัปรุงหลกัสูตร การบริการวิชาการ เช่น ศิษย์เก่า ผู ้ใช้
บัณฑติ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

3. คณะมแีนวปฏิบัตทิี่ดดีา้นวิจยั/นวัตกรรม ส่งผลให้คณะได้ร ับรางวัลคุณภาพทั ้งด ้านวิจ ัย และ
บุคลากรดเีด่น สามารถสรา้งองคค์วามรูท้ี่เ ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และได้ร ับการร ับรอง
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเน่ือง เช่น สถาบันคลงัสมอง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมกีารวิเคราะห์ภาระงานของสายสนับสนุนที่ม ีอยู่ให้ชัดเจนเพื่อน ามาปรับโครงสร ้าง

ต าแหน่งสายสนับสนุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาระงานที่ร ับผิดชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การ
มอบหมายงานในส่วนที่คณะตอ้งการได ้

 
5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ ตาม
องคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.24 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ
การประเมนิ พบว่า 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.71 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด ้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่  4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากันคอื 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่  5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่  4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่  4.33 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  4.33 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่  5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

 
5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย สูงสุด 5.00 รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.24 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบ
การประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตี ัวบ่งชี้ด ้าน
ผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4 .17 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุดค ือ 
5.00 ส่วนตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.11  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 5.00 รองลงมา ค ือ ตัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  4.24 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.29 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉ ลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.88 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากัน 5.00 
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5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้าง อิงของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.24 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.09 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ ด ้านป ัจจ ัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.89 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ - 
2. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่า  
2.33  

3. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.60 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.63 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 และตวับ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 
4.00  

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

3. ด้านการให้บร ิก ารท างวิ ชาการแก่สังคม มีผลการประ เมินอยู่ในร ะดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว   

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  4.00 
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว   
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5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จุดแขง็  
1. คณะมคีวามเข้มแข็งทางดา้นวิชาการและวิจยัมาอย่างต่อเน่ือง มผีลงานวิจยัที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ป็น

จ านวนมาก  
2. มบุีคลากรสายวิชาการที่มศีักยภาพทางดา้นวิจยั มวุีฒิทางวิชาการสูง และมศีักยภาพในการหา

แหล่งทุนวิจยั 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรสรา้งระบบกลไกที่ชัดเจนในการสรา้งความร่วมมอืร่วมใจในการท างานของบุคลากร 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรบรหิารจดัการและด าเนินงานตามตวับ่งชี้ให้ครบตามมาตรฐานหลกัสูตรอุดมศึกษา (TQF) 
2. ควรจดัท าแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม 
3. ควรมกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งให้ครบทุกดา้น 
4. ควรจดัเอกสารหรอืหลกัฐานที่ใช้ในการประกันคุณภาพให้เป็นระบบและสอดคลอ้งกัน 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารวิเคราะห์ภาระงานของสายสนับสนุนให้ชัดเจนเพื่อน ามาปรบัโครงการให้เหมาะสมกับ
ภาระงาน 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวัสดุ มีแนวปฏิบัต ิที่ด ีด ้านวิจ ัย/นวัตกรรม ที่ม ีกระบวนการบริหาร

คุณภาพเป็นไปตามระบบ PDCA  ซึง่คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน รอบการประเมินปี 2553 ได้
ระบุไว้ในรายงานผลการประเมนิฯ  แนวปฏิบัตทิี่ดดีงักล่าว คณะฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้องค ์กร
ประสบความส าเรจ็ มุ่งสู่ความเป็นเลศิตามเป้าหมาย ให้เป็นที่ยอมรบัในผลงานดา้นการวิจยั มีหลักฐานของ
ความส าเรจ็ปรากฏชัดเจน มกีารบันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้รงิในเชิงสาธารณะ ทัง้ในเชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น โครงการสรา้งขุมก าลัง
บุคลากรดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานเพื่อการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร (BEAT 2010) ของ 
ดร.อภชิิต ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน  โครงการจดัท าฐานข้อมูลวารสารไทย ของ ดร.ณรงค์
ฤทธิ ์ ซึง่ สกว. สกอ. และ สมศ. น าไปใช้เป็นเกณฑค์ุณภาพ  โครงการวิจ ัยการพัฒนาถังเก็บน ้ าร ้อนจาก
วัสดุพอลเิมอรใ์นอุปกรณเ์คร ื่องท าน ้ารอ้นพลงังานแสงอาทิตย์ ของ ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย และบรษิทัเจรญิมติร เป็นตน้ 
  ผลงานวิจยัดงักล่าว ส่งผลให้คณะฯ ได้ร ับรางวัลคุณภาพทั ้งด ้านวิจ ัย  และบุคลากรดีเด่น 
สามารถสรา้งองคค์วามรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิและไดร้ ับการร ับรองสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
อย่างต่อเน่ือง เช่น สถาบันคลงัสมองของชาต ิภายใตมู้ลนิธส่ิงเสรมิทบวงมหาวิทยาลยั มอบหมายให้คณะฯ 
ร่วมท าการศึกษาวิจยัความสามารถทางการวิจยัของมหาวิทยาลัยไทย ส าหรบังานวิจยั 5 ดา้น ที่เป็นจุดเด่น
ดา้นยุทธศาสตรว์ิจยัของประเทศไทย คอื ข้าว มนัส าปะหลงั ยางพารา การท่องเที่ยว แ ละโลจ ิสติกส์ โดย
ท าการศึกษาความสามารถการท าวิจ ัยของนักวิจ ัย หน่วยงานวิจ ัย ระดับ ภาควิชา คณะวิชา และ
มหาวิทยาลยัของไทย เพื่อศึกษาและสงัเคราะห์ผลงานวิจยัในเชิงคุณภาพ ว่าเป็นงานวิจยัเชิงทฤษฎีหรอืทาง
ปฏิบัต ิมรีะดบัความลกึของงานวิจยัอย่างไร มกีารใช้ประโยชน์จากช่วงต้นน า (upstream) หรือปลายทาง 
(downstream) ของงานวิจยัมากน้อยเพยีงใด โดยศึกษาจากข้อมูลผลงานวิจยัในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2544-2553) และน าเสนอข้อมูลที่จะน าไปใช้พฒันาประเทศในเชิงนโยบาย โดยคณะฯร่วมกับสถาบันคลัง
สมองของชาต ิน าไปเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 นอกจากน้ี บุคลากรของคณะฯ ยังไดจ้ดัท ารูปแบบขัน้ตอนการด าเนินงานจัดสรรทุนสนุบสนุน
งานวิจยั และเป็นที่ปร ึกษาให้ค าแนะน าในโค รงการส่งเสร ิมการผลิตผลงานวิจ ัย ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิการผลติผลงานวิจ ัยของมหาวิทยาลัยให้เพิ่ม
สูงขึ้นดว้ย 
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ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


