
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
 

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 

ปีการศึกษา  2555 (1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556) 
ปีพทุธศกัราช 2555 (1 มกราคม 2555 – 31 ธนัวาคม 2555) 
ปีงบประมาณ 2555 (1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555) 

 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 

 
 

7 ตลุาคม 2556 



สารบญั 
 

   หน้า 
    
ส่วนท่ี 1   บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 1 
ส่วนท่ี 2 รายนามคณะผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 2 
ส่วนท่ี 3 บทน า 3 
ส่วนท่ี 4 วิธีประเมิน  
 4.1 การวางแผนก่อนการประเมนิ 5 
 4.2 ระหว่างการประเมนิ 5 
 4.3 ภายหลงัการประเมนิ 5 
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมิน  

 5.1 รายงานตารางที ่ป.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชีข้องส านกังานคณะกรรมการ 
       การอุดมศกึษา (สกอ.) 

6 

 5.2  รายงานตารางที ่ป.2 ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ 7 
 5.3  รายงานตารางที ่ป.3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศกึษา (สกอ.) 8 
 5.4  รายงานตารางที ่ป.4 ผลการประเมนิตามมมุมองดา้นการบรหิารจดัการ 9 
 5.5  รายงานตารางที ่ป.5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา 10 
 5.6  จดุแขง็ / แนวทางเสรมิจดุแขง็ จุดทีค่วรพฒันา / ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

       ตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ 
11 

 5.7  ขอ้สรปุตามองคป์ระกอบคุณภาพ 14 
 5.8  ขอ้สรปุตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 14 
 5.9  ขอ้สรปุตามมมุมองดา้นการบรหิารจดัการ 15 
 5.10  ขอ้สรปุตามมุมมองดา้นมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา 15 
 5.11  ขอ้สรปุภาพรวมของรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 16 
ส่วนท่ี 6 วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 17 
ภาคผนวก  
   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 19 
   

 
 

 



 

 

 

1 

ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อม (บณัฑติวทิยาลยัร่วมฯ) 

มหีลกัสตูรรวมทัง้สิน้ 8 หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 6 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญา
เอก 2 หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 599 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 349 คน 
และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 250 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2554 รวมทัง้สิน้ 333 
คน แบ่งเป็นระดบั ระดบัปรญิญาโท จ านวน 202 คน และระดบัปรญิญาเอก 111 คน นอกจากนี้คณะมี
บุคลากรรวมทัง้สิ้น 46.5 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็น
บุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนกัวจิยั จ านวน 24.5 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 22 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 บณัฑติวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัดี (4.24) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่
ในระดบัดีมาก จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (5.00) และองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและ
งบประมาณ (5.00)ส าหรบัองค ์ประกอบที ่คณะมผีลการด า เน ินงานอยู ่ใน ระดบัดี จ านวน 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.71) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสติ
นักศกึษา (4.00) องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.50) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม (4.00) องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.33) องค์ประกอบที่ 9 และระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของบณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม 

รอบการประเมนิปี 2555 มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  ผศ.ดร.สมหมาย ผวิสอาด  ประธานกรรมการ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร)ี 
2.  คุณประทปี  ช่วยเกดิ  กรรมการ 

(มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
3.  ผศ.ทศันีย ์ ตนัตพิศิาลกุล  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.อนวชั  พนิิจศกัดิกุ์ล  กรรมการ 
5.  รศ.ดร.วารชิ  ศรลีะออง  กรรมการ 
6.  ผศ.สุเมธ  องัคะศริกุิล  กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.นุชธนา  พลูทอง  กรรมการ 
8.  คุณปรยีานุช  รชัตะหริญั  กรรมการ 
9.  คุณรตันาภรณ์  แวเจะ  เลขานุการ 
10.  ผศ.ดร.สกล  ธรีะวรญัญู  กรรมการผูช้่วย 
11.  ดร.นิศากร  ทองกอ้น  กรรมการผูช้่วย 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติับณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อมโดยสงัเขป 
 บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (บณัฑติวทิยาลยัร่วมฯ) จดัตัง้ขึน้โดยมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีในปี พ.ศ. 2541  เป็นหน่วยงานเทยีบเท่าคณะ ได้รบัการสนับสนุนเบือ้งต้น
จากส านักงานนโยบายพลงังานแห่งชาติในขณะนัน้ ด้วยเงนิอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน ภายใต้ “โครงการร่วมในการผลิตบณัฑติศึกษาและพฒันางานวจิยัด้านเทคโนโลยพีลงังานและ
เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม” ต่อมาในปี 2542 เมื่อรฐับาลไทยไดม้กีารลงนามในสญัญาเงนิกู้ธนาคารแห่งเอเชยี 
(ADB) เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ได้
รเิริม่โดยทบวงมหาวทิยาลยัขณะนัน้ ซึง่ก่อนการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ บณัฑติร่วมฯ เป็น 1 ใน 7 โครงการ
ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกจากขอ้เสนอทัง้สิ้นประมาณ 50 โครงการทัว่ประเทศเพื่อพฒันาเป็นศูนยค์วามเป็นเลศิทาง
วชิาการ ในลกัษณะเครอืข่ายความร่วมมอื ในสาขาที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาต้นทุนทรพัยากรบุคคลและ
ฐานความรูเ้พื่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 เครอืขา่ยความรว่มมอืของบณัฑติรว่มฯ ประกอบดว้ย 5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุร ี(สถาบนัแกนน า) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
จดุหมายหลกัของเครอืขา่ยคอืการพฒันาก าลงัคนระดบัปรญิญาโทและเอก และการผลติผลงานวจิยัในสาขา
ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลงังาน พลงังานหมุนเวยีน เชื้อเพลงิฟอสซิล การจดัการพลงังาน และ
สิง่แวดลอ้มทีส่มัพนัธก์บัการผลติและการใชพ้ลงังาน ทัง้ในเชงิเทคโนโลยแีละเชงินโยบาย ตลอดจนการสรา้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวทิยาลยัและภาคการผลติและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปรชัญา 
ปญัญาและความรูจ้ะเกดิไดด้ว้ยงานวจิยั 

ปณิธาน 
 สรา้งปญัญา ชีน้ าสงัคม รบัใชป้ระชาชนดว้ยการวจิยั 

วิสยัทศัน์ 
 เป็นศูนยว์จิยัและการศกึษาขัน้สงู ดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ชัน้แนวหน้าของอาเซยีน 

พนัธกิจ 
 สรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม และพฒันาก าลงัคนระดบัสงู เพื่อขบัเคลื่อนและตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและสงัคมในการพฒันา และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพคุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร ์คุม้ครอง
สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 



 

 

 

4 

กลยทุธ์ 
1) การพฒันาก าลงัคนระดบัสงู 

สนบัสนุนการพฒันาก าลงัคนระดบัปรญิญาเอกทีม่ทีกัษะดา้นการวจิยัสูง และก าลงัคนระดบัปรญิญา
โทที่มทีกัษะวชิาชพี ทัง้ด้านเทคโนโลย ีด้านการบรหิารจดัการ และด้านการวางนโยบายและแผน รวมทัง้
การฝึกอบรมบุคลากรส าหรบัภาคเอกชนและภาครฐั  

2) การวิจยั 
สนับสนุนการพฒันาและบรหิารจดัการโปรแกรมวจิยั (Research program) ที่มผีลกระทบสูงต่อ

ประเทศในเชงิเศรษฐกจิและเชงิสาธารณประโยชน์ โดยการด าเนินการวจิยัทัง้งานวจิยัประยุกต์ที่ตอบสนอง
ความต้องการในปจัจุบนั และงานวจิยัที่เป็นการปูรากฐานการพึ่งพาตนเองในระยะยาว ทัง้การวจิยัด้าน
เทคโนโลยแีละดา้นนโยบาย ตลอดจนการวจิยัรว่ม และ/หรอืการวจิยัทีว่่าจา้งโดยภาคผลติและภาครฐั 

3) การบริการวิชาการ 
สนบัสนุนการเผยแพรค่วามรูแ้ละการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการใหบ้รกิารทดสอบ/ตรวจสอบ การ

ใหค้ าปรกึษาและการศกึษา/วเิคราะหแ์บบมอือาชพี 
4) ด้านวฒันธรรมองคก์ร 

บรูณาการการถ่ายทอดความรูด้า้นการประหยดัและการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และการลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  รณรงคก์ารประหยดัพลงังานภายในองคก์รเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่กีบัสงัคม รวมถงึ
กระตุน้ใหน้กัศกึษาจดักจิกรรมทีเ่ป็นการสบืสานประเพณไีทยและพุทธศาสนา 

บริบทด้านกลยทุธ์  
ความท้าทายเชิงกล

ยทุธ ์ ส่ิงท่ีท้าทาย 

ด้านพนัธกิจ  พฒันาใหบ้ณัฑติวทิยาลยัรว่มฯ มขีดีความสามารถ เป็นทีย่อมรบัในการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา การฝึกอบรม และผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพสงู รวมทัง้
ใหบ้รกิารทางวชิาการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสงัคม และเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการพึง่พาตนเองทางเทคโนโลย ีในการพฒันาและใชพ้ลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร ์มคีวามยัง่ยนื และคุม้ครอง
สิง่แวดลอ้ม 

ด้านปฏิบติัการ 
 

 พฒันาหลกัสตูรการศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบันานชาติ 
 การพฒันาหลกัสตูรระดบันานาชาตริะดบัปรญิญาโททีเ่น้นวชิาชพีใหเ้ป็นที่
ยอมรบัในวงการวชิาชพีทัง้ในประเทศและระดบัภมูภิาค 

ด้านทรพัยากร
บคุคล 
 

 การเพิม่ความแขง็แกรง่ของคณาจารยเ์พื่อรองรบัการสอนในหลกัสตูรวชิาชพี 
 เพิม่จ านวนอาจารยส์มทบใหม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการวจิยัและควบคุมวทิยานิพนธ์
เป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนอาจารยส์มทบทัง้หมด 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ในวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์าร
ประเมนิให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ  ผศ.ดร.สมหมาย ผวิสอาด / รศ.ดร.วารชิ  ศรลีะออง / 

ดร.นิศากร  ทองกอ้น 
องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ คุณประทปี  ช่วยเกดิ / ผศ.ทศันีย ์ ตนัตพิศิาลกุล / 

ผศ.ดร.สกล  ธรีะวรญัญู 
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.สุเมธ  องัคะศริกุิล / คุณปรยีานุช  รชัตะหริญั / 

คุณรตันาภรณ์  แวเจะ 
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.อนวชั  พนิิจศกัดิกุ์ล / ผศ.ดร.นุชธนา  พลูทอง 
 นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่
ไดร้บัมอบหมาย  

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
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

4.3 ภายหลงัการประเมิน 
1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั   

นบัจากวนัประเมนิ 
2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง

ใหแ้ก่คณะและส านกังานประกนัคุณภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 
ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 
ตวับ่งช้ี 1.1 1,2,3,4,5,6,7,8(8ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7,8 (8ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 1,2,3,4,5,7,8(7ข้อ) 1,2,(7,8 ไม่นับคะแนน) (4ข้อ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
18.00 

ร้อยละ 100 5.00 
18.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
12.00 

ร้อยละ 66.67 5.00 
18.00 

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

ตวับ่งช้ี 4.3 180000.00 
32482618.67 

1325821.17 5.00 
24.50 

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

รวมคะแนนการประเมิน 4.24 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

 
  
  
  

   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 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   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 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

 
 
  

    มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   
       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 4.00 - 4.25 การด าเนินงานระดบัดี   
   มาตรฐานท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

 
  
  

   ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.17 4.00 4.14 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

I P O รวม  

 
 
  

 1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพรอ้ม ใน
การจดัการศึกษา 

          
  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.40 - 4.40 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 5.00 3.78 - 4.00 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) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี ของมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.50 4.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

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

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 

จดุแขง็  
- มคีณะกรรมการบรหิารทีป่ระกอบดว้ยหลายๆ ฝา่ยจากภาครฐั เอกชน และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- ผูบ้รหิารควรใชก้ลไกของคณะกรรมการอ านวยการใหเ้ตม็ที ่เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมี
ประสบการณ์สงู 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

 จดุแขง็ 
- มกีารผลติบณัฑติทีม่ ีImpact (ผลกระทบ) ต่อประเทศสงู และมแีนวโน้มตรงกบัความตอ้งการ

ของโลก 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- แสวงหาองคก์รต่างประเทศเพื่อขอการสนบัสนุนทางการเงนิ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
- การเขยีนแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการ

วดัผล 
- เขยีนแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 

ข้อเสนอแนะ 
- ใหม้กีารจดัท า KM ดา้นเทคนิคการสอน และการวดัผล 
- ส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการพฒันาดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของคณะ 
- ควรน าปญัหาทีร่ะบุไวใ้น มคอ. 5 ไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

 จดุท่ีควรพฒันา 
- จากการสมัภาษณ์นักศกึษา ควรมกีารปรบัปรุงการใหบ้รกิารแบบ One Stop Service และเพิม่

พืน้ทีส่ าหรบันกัศกึษา ป.เอก ในการนัง่ท างาน 
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- ควรพฒันาแบบประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารในองคป์ระกอบที ่3 ใหค้รบทุกบรกิาร/กจิกรรม 
ซึง่จะสะดวกและงา่ยต่อการน าผลประเมนิไปพฒันาการจดัการทีส่นองความตอ้งการของ
นกัศกึษาในภาพรวมได้ 

 ข้อเสนอแนะ 
- การน าเสนอเอกสารอา้งองิ ควรสอดคลอ้งกบัรายงานผลการด าเนินงาน 
- ควรมกีารระบุเจา้หน้าทีท่ีใ่หค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาทีช่ดัเจน และมกีารประเมนิผลการใหบ้รกิาร 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

 จดุแขง็  
- คณะมทีุนวจิยัหลายแห่ง (ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ) 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- ควรมกีารบรูณาการการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัรายวชิาอื่นๆ นอกเหนือจากรายวชิา Special 

Study 

วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม (ถ้ามี) 
- มกีารแบ่งกลุ่มวจิยัทีช่ดัเจน และบรหิารกลุ่มวจิยั ท าใหเ้กดิความเขม้แขง็ในงานวจิยั 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 จดุแขง็  
- มหีอ้งปฏบิตักิารหลายประเภทเพื่อรองรบังานบรกิารวชิาการ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- มงีานบรกิารวชิาการจ านวนมาก (จากการสอบถาม) ควรมกีารระบุลงในรายงาน SAR 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 

จดุท่ีควรพฒันา 
- ควรมกีารน าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาใชเ้พื่อการปรบัปรงุ 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรใหค้วามส าคญัโดยมรีอง/ผูช้่วยผูอ้ านวยการรบัผดิชอบโดยตรงในดา้นการท านุบ ารงุศลิปะ

และวฒันธรรม 
- หากมกีารเปลีย่นหลกัฐานอ้างองิ ควรมกีารแกไ้ขผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัฐาน

อา้งองิ 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรแสดงใหเ้หน็ถงึการน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิาน และพฒันาคณะท างาน 
- การถ่ายทอดความรูค้วรเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
- ควรมกีารถอดความรูอ้อกมาเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีทีใ่ชเ้ป็นองคค์วามรูใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
- หลกัฐานอา้งองิควรสอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 จดุแขง็  
- ผูบ้รหิารมกีารตดิตาม ตรวจสอบการบรหิารงบประมาณอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
- มกีารใชร้ะบบสารสนเทศในการบรหิารงบประมาณ 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

จดุแขง็  
- มกีารน าเรือ่งการประกนัคุณภาพเขา้ทีป่ระชุมของกรรมการคณะอย่างสม ่าเสมอ 

 จดุท่ีควรพฒันา 
- การน าเสนอเอกสารอา้งองิ ควรสอดคลอ้งกบัรายงานผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมกีารปรบัการอธบิายการใช้ Super KPI ของคณะเป็นตวับ่งชี้เพิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของ

คณะ 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและ
สิง่แวดล้อม (บณัฑติวทิยาลยัร่วมฯ) ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.24 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (ตาราง ป.2) 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มคีะแนนสูงสุด มคี่าเฉลีย่ 5.00 รองลงมา คอื 
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ และดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 ทัง้ 2 ดา้น 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและ
สิง่แวดล้อม (บณัฑติวทิยาลยัร่วมฯ) ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข ้า มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (โดยองิตามผลของตาราง ป.3) 
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้น
ผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด  
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและ
สิง่แวดล้อม (บณัฑติวิทยาลยัร่วมฯ) มุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (โดยองิตามผลของตาราง ป.4) 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.14 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่เท่ากนั 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู ้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของบณัฑติวิทยาลยัร่วมด้าน
พลงังานและสิง่แวดล้อม (บณัฑติวทิยาลยัร่วมฯ) ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้าน
ปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมนิ พบว่า (โดยองิตามผลของ
ตาราง ป.5) 
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.78 
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1. ด้านกายภาพ ไม่ปรากฎผลการประเมนิ  
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 2.33  

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.40 โดยมตีวับ่งชีด้า้น
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.50 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 4.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 5.00   

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จดุแขง็  
- มรีะบบการบรหิารจดัการงานวจิยัทีด่ ีมทีศิทางการวจิยัทีช่ดัเจน 
- มบีุคลากรสายสนบัสนุนทีส่ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- เน่ืองจาก JGSEE เป็นหน่วยงานท่ีมีงานบริการวชิาการต่อสังคมจ านวนมาก ควรประเมินประโยชน์

หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสังคมทุกๆ งานบริการ เพื่อน าไปพฒันางานบริการ
วชิาการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนต่อไป 
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จดุท่ีควรพฒันา 
- การรายงานผลการด าเนินงาน ในบางองคป์ระกอบไม่ชดัเจน ประกอบกบัการอ้างหลกัฐาน

อา้งองิไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเกณฑก์ารประเมนิและผลการด าเนินงาน หลกัฐานส่วน
ใหญ่จงึไดจ้ากการซกัถามหรอืสมัภาษณ์เพิม่เตมิ   

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรใหค้วามรู/้อบรมเพิม่เตมิเรือ่งเกณฑก์ารประเมนิและตวับ่งชี ้แก่เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเขยีน

รายงานผลการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและทราบถงึเจตนารมณ์ของตวับ่งชี ้และ
สะทอ้นภาพทีแ่ทจ้รงิขององคก์รได้ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของบณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (บณัฑติวทิยาลยัรว่มฯ) 

มดีงันี้  
มผีูร้บัผดิชอบงานแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน เช่น งานวจิยั บรกิารวชิาการ และการเรยีนการสอน ท าให้

การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ภาคผนวก 
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