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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 สถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม มหีลกัสตูรรวมทัง้สิน้ 3 หลกัสตูร 

แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 2 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวน
นักศกึษารวมทัง้สิน้ 42 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 41 คน และระดบัปรญิญาเอก 
จ านวน 1 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2554 รวมทัง้สิน้ 5 คน แบ่งเป็น ระดบัปรญิญาโท 
จ านวน 4 คน และระดบัปรญิญาเอก 1 คน นอกจากน้ีคณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 14 คน (ไมน่บัรวมลูกจา้ง
ชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั  จ านวน 8 คน 
และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 6 คน 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพืน้ทีจ่ดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัดีมาก (4.66) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี
มาก จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน (4.74) )องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพฒันา
นิสตินักศกึษา (5.00)  องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม (4.67) องค์ประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจดัการ (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) และองค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบั
ดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การวจิ ัย (4.13) และองคป์ระกอบที ่5 การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม (4.50)  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รอบการ

ประเมนิปี 2555 มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.ประเสรฐิ  ป่ินปฐมรฐั  ประธานกรรมการ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุร)ี 

2.  รศ.ดร.จุฬาลกัษณ์ คา้ไม ้  กรรมการ  
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 

3.  รศ.ดร.คณติ วฒันวเิชยีร  กรรมการ  
(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

4.  ดร.อาบทพิย ์ธรีวงศก์จิ  กรรมการและเลขานุการ 
5.  คุณกาญจนา จนัทรว์นั  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

สถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม(FIBO) เป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เน่ืองจากมกีารรวม
งานดา้นการวจิยั การบรกิารวชิาการ และการใหบ้รกิารทางการศกึษาเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ โดยจะเหน็
ไดช้ดัเจนจากโครงสรา้งการบรหิารขององคก์รทีไ่ดแ้บ่งเป็นสามฝา่ยคอืฝา่ยวจิยั ฝา่ยอุตสาหกรรม และฝา่ย
การศกึษา ซึง่ท าใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัเป็นไปตามวสิยัทศัน์ขององคก์ร ทีไ่ดต้ัง้ไวค้อื การสรา้งความ
เป็นเลศิทางวทิยาการหุน่ยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลย ีอนัน าไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาของประเทศไดอ้ยา่งเป็น
รปูธรรม 

รายไดส้่วนใหญ่ของสถาบนัมาจากงานบรกิารวชิาการ โครงการที่เป็นงานบรกิารวชิาการของ
สถาบนัมทีัง้ในส่วนของภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่มทีัง้งานดา้นนโยบายและการใหค้ าปรกึษา งานดา้นการ
พฒันาระบบอตัโนมตัิและระบบสารสนเทศ รวมทัง้งานด้านการใช้เทคโนโลยหีุ่นยนต์เพื่อการส ารวจและ
รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม การสร้างรายได้หลกัของสถาบนัจากงานบรกิารวชิาการนับเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคญัในการสรา้งองคก์รทีเ่ขม้แขง็ เน่ืองจากท าใหบุ้คลากรในทุกฝา่ยของสถาบนัมคีวามตระหนักถงึความ
ต้องการของสงัคมอย่างแทจ้รงิโดยตลอด และเป็นแรงผลกัดนัทีท่ าใหบุ้คลากรของสถาบนัทุกส่วนงานต้อ ง
ท างานอยา่งมอือาชพีและสรา้งงานทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในประเทศไทย 

 งานดา้นการวจิยัของสถาบนัฯ นัน้ ไดม้กีารจดัวางแนวทางงานวจิยั โดยมุ่งเน้นไปทีง่านวจิยัซึ่งจะ
น าไปสูก่ารสรา้งความเชีย่วชาญระยะยาวของสถาบนั และมกีารเชื่อมต่อหรอืมแีผนในการน าไปต่อยอดไปสู่
งานทีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิต่อไปในอนาคต ปจัจุบนังานวจิยัของสถาบนัมแีนวคดิภายใตแ้นวทาง 'robotics for 
life' คอืการน างานวจิยัทางดา้นหุน่ยนตไ์ปสูก่ารน าใชจ้รงิในชวีติของคนไทย โดยมกีลยุทธใ์นการจดังานวจิยั
ของสถาบนัเป็นสีก่ลุ่มยอ่ยซึง่ประกอบดว้ย  

1. งานวิจยัเชิงอตุสาหกรรม เน้นดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพของการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู 
ทัง้ดา้นเทคโนโลยกีารวดั การประมวลผล และการควบคุมทีม่คีวามแมน่ย าสงูและรวดเรว็ 

2. งานวิจยัด้านหุ่นยนตท์างการแพทย ์เน้นดา้นการเคลื่อนทีข่องรา่งกาย โดยมกีารรว่มวจิยักบั
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบ าบัด การยศาสตร์ ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ และกาย
อุปกรณ์เสรมิ ทัง้ในสว่นของการวนิิจฉยัโรค และการบ าบดั  

3. งานวิจยัด้านหุ่นยนตภ์าคสนาม เน้นดา้นการพฒันาและทดสอบหุน่ยนตใ์นสภาวะทีค่นเขา้ถงึ
ยากหรอืในการท างานทีค่รอบคลุมพืน้ทีป่ฏบิตังิานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ UAV, UGV 
หรอื ROV เรอือตัโนมตั ิหุน่ยนตส์ ารวจภายในทอ่ ฯลฯ 

4. งานวิจยัด้านหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษาและความบนัเทิง เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีา้น
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์(HCI) ในการสรา้งระบบปฏสิมัพนัธร์ปูแบบใหม่ๆ 
ไมว่่าจะเป็น projected display, augmented reality หรอืการพฒันา social robots เพื่อสรา้ง
ประโยชน์ดา้นการศกึษาและความบนัเทงิ 
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ปจัจุบนังานวจิยัทัง้สีก่ลุ่มของสถาบนัมกีารสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกอย่าง
ชดัเจน และมีความเชื่อมโยงตัง้แต่ข ัน้ตอนของการวิจยัพฒันา การทดสอบในห้องวิจยั การทดสอบใน
ภาคสนาม จนน าไปสูก่ารต่อยอดเชงิพาณิชย ์นบัตัง้แต่เริม่มกีารยกวทิยฐานะจากศูนยว์จิยัมาเป็นสถาบนัใน
ปี 2543 จนถงึปจัจุบนั สถาบนัฯมผีลงานตพีมิพก์ว่า 200 ผลงาน รวมทัง้ผลงานที่เป็นผลงานเชงิประจกัษ์
และผลติภณัฑอ์กีไมต่ ่ากวา่ 100 โครงการ  
  จากการก าหนดแนวทางการวจิยัที่ชดัเจนดงัทีก่ล่าวมา ท าใหค้ณาจารยแ์ละนักวจิยัของสถาบนั มี
ความเขา้ใจร่วมกนัถงึทศิทางของการวจิยัพฒันา และมกีารประสานงานดา้นการวจิยัและการเรยีนการสอน
เขา้ดว้ยกนัผา่นทางการเรยีนการสอนเชงิโครงงาน (project-based learning) ในระดบับณัฑติศกึษาทัง้สอง
หลกัสตูรของสถาบนัคอืหลกัสตูรวทิยาการหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(FRA) และ หลกัสตูรธุรกจิเทคโนโลย ี
(TEP) นอกจากนัน้ทางสถาบนัยงัถอืว่าการใหค้วามรูต้่างๆต่อสงัคมเป็นภารกจิทีส่ าคญั จงึไดม้ีการพฒันา
โครงการต่างๆเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้และบรกิารทางการศกึษาอื่น ๆ เช่นการจดัค่ายใหค้วามรูก้บัเยาวชน 
(FRA and TEP camp) การแสดงผลงาน อกีเป็นตน้  

จากวธิกีารด าเนินงานของสถาบนัดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้จงึเหน็ไดว้่าสมรรถนะหลกัของสถาบนัซึง่มา
จากการท างานอย่างมทีศิทางทีช่ดัเจนของฝา่ยงานทัง้สามฝา่ยนัน้มคีวามสอดคลอ้งอย่างชดัเจนกบัพนัธกจิ
ของสถาบนั (เอกสาร ข.) อนัประกอบดว้ย 
1. สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาการหุน่ยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลย ี     ฝา่ยวจิยั 
2. ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ      ฝา่ยอุตสาหกรม 
3. ถ่ายทอดและจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองคก์รและสูส่งัคม      ฝา่ยการศกึษา 

ปจัจุบนัทางสถาบนัฯ มพีนักงานในสายวชิาการและสนับสนุนวชิาการทัง้ในฝ่ายการศกึษาและฝ่าย
วิจัย  ซึ่ งมีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ เ กี่ ยวข้องกับวิทยาการหุ่ นยนต์และระบบอัต โนมัต ิ
(วศิวกรรมเครื่องกล, วศิวกรรมไฟฟ้า, วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์และวศิวกรรมอุตสาการ) รวมทัง้วศิวกรใน
ฝา่ยอุตสาหกรรมซึง่มวีุฒปิรญิญาโท คดิเป็นบุคลากรมากกว่า 50% ของบุคลากรทัง้หมด และมเีจา้หน้าทีใ่น
สว่นสนบัสนุนอกีสว่นหน่ึง ดงัแสดงในตาราง ค. 

สถาบนัจดับรรยากาศการวจิยัใหเ้ป็นแบบสากล  เปิดตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้สถานที่ในการท างานอย่างเต็มที่  ส าหรบัปจัจุบนัสถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนามมสีถานทีท่ าการแบ่งเป็น 2 แหง่ คอื พืน้ทีอ่าคารฟีโบ ้และพืน้ทีช่ ัน้ 14 อาคารสถาบนันวตักรรม
การเรยีนรู ้เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มลูนิธไิทยคม  และในปีพ.ศ. 2557 จะมอีาคารแหง่ใหมข่องสถาบนั
วทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนามซึง่จะมพีืน้ทีป่ฏบิตักิารรวมทัง้สิน้ 10,000 ตารางเมตร พรอ้มทีจ่ะรองรบัการ
เรยีนการสอน งานวจิยัและพฒันา รวมทัง้การพฒันาหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัสิ าหรบัภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต เน่ืองจากความเป็นหน่วยงานขนาดเลก็ ท าใหส้ถาบนัมนีโยบายทีช่ดัเจนในดา้นการใชง้านพืน้ทีข่อง
สถาบนัโดยค านึงถงึประสทิธผิลและความคุม้ค่าของการใชพ้ืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ใหม้ากทีสุ่ด โดยมนีโยบายใน
ดา้นการใชพ้ืน้ทีด่งัน้ี    

- มกีารวางผงัพืน้ทีก่ารใชง้านทีม่อียา่งจ ากดัใหส้ามารถรองรบัการท างานของทุกฝา่ย     
- มกีารจดัหาจดัอุปกรณ์ส านกังานไวอ้ านวยความสะดวกและเอือ้ต่อการท างานของบุคลากรทุกฝา่ย

อยา่งเหมาะสม   
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- มกีารจดัหาอุปกรณ์วจิยัเพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถใชใ้นการศกึษาและงานท าวจิยัในหอ้งปฏบิตักิาร
ต่างๆ ของสถาบนัฯ 

- มกีารใหค้วามส าคญัเรือ่งความปลอดภยั ความสวา่งและความสะอาดของพืน้ทีท่ างาน    
- มรีะบบสารสนเทศและเทคโนโลยทีีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการท างาน  

 
2. ความสมัพนัธภ์ายในและภายนอกองคก์ร  
 เน่ืองจากสถาบนัฯ เป็นหน่วยงานของรฐัและอยูภ่ายใตม้หาวทิยาลยัซึง่มภีารกจิหลักคอืการจดัการ
เรยีนการสอนและผลติบุคลากรทีม่คีุณภาพใหก้บัประเทศ ดงัน้ีภารกจิหลกัของสถาบนัฯ  จงึต้องท าหน้าที่
สรา้งบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและมคีวามเป็นผูน้ าในด้านเทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ
รวมทัง้สรา้งงานวจิยัทางดา้นหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัทิี่จะน าไปสู่การแก้ปญัหาของประเทศไทย ท าให้
ความสามารถเชงิแข่งขนัของสถาบนัฯ นัน้ มุ่งเน้นไปทีก่ารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ ซึง่สามารถท า
ให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ทัง้เชงิทฤษฏีและปฎิบตัิควบคู่กนัเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมอือาชีพเมื่อจบ
การศกึษา กลยุทธ์ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีท่างสถาบนัไดน้ ามาใชน้ัน้ประกอบดว้ยการเรยีนแบบ 
project-based ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนไดท้ดลองปฏบิตัจิรงิ การส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเขา้ร่วมการแขง่ขนัหุ่นยนต์
ต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ รวมไปถงึการจดัแสดงผลงานของสถาบนัอย่างสม ่าเสมอเพื่อท าใหผ้ลงานของ
สถาบนัเป็นทีรู่จ้กัและท าใหน้กัศกึษามคีวามตระหนกัถงึการสรา้งผลงานทีต่อ้งใชไ้ดจ้รงิและทนทาน 
 ในส่วนของงานวจิยัและการบรกิารวชิาการนัน้ ผลงานต่างๆ ของสถาบนัจะตอ้งท างานไดจ้รงิและมี
ความน่าเชื่อถอืสงู ซึง่การมฝีา่ยอุตสาหกรรม และศูนย ์@M อยูใ่นโครงสรา้งของสถาบนัอยา่งเป็นรูปธรรม
นัน้ ท าใหส้ถาบนัสามารถใหก้ารบรกิารวชิาการแก่ภาครฐัและเอกชนไดอ้ยา่งมอือาชพี 
  
3. สภาพการแข่งขนั 
 ปจัจุบนัการจดัการเรยีนการสอนทางดา้นหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัใินระดบับณัฑติศกึษามคีู่แข่ง
คอืสถาบนัการศกึษาอื่นๆทีม่หีลกัสตูรทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัเช่น สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ แต่สิง่ทีห่ลกัสตูรของสถาบนัฯมคีวาม
แตกต่างกบัหลกัสตูรอื่นอยา่งชดัเจนคอืการมอบปรญิญาในสาขาหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิซึง่ไดม้กีารผลติ
บณัฑติอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543 โดยทีก่ารจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัทีเ่น้นความเป็น 
project-based learning อย่างเตม็รปูแบบท าใหน้ักศกึษามคีวามสามารถเชงิวเิคราะห ์การท างานเป็นทมี 
และการแกไ้ขปญัหา รวมทัง้การมโีครงการ WIL (work - intergrated-learning) ในระดบับณัฑติศกึษา ซึง่
เป็นโอกาสที่ท าให้นักศกึษามปีระสบการณ์กบัการปฏบิตัิงานในสถานประกอบการจรงิ และยงัมสี่วนของ
หลกัสูตรธุรกจิเทคโนโลยซีึ่งมสี่วนผลกัดนัอย่างมากในการส่งเสรมิใหเ้กดิการต่อยอดทางธุรกจิจากผลงาน
การวจิยัและพฒันาของนักศกึษาและอาจารย์ในสถาบนั คณาจารย์ทัง้หมดของหลกัสูตรจบการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาเอกในสาขาที่เป็นความต้องการหลกัของวทิยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ คณาจารย์
ทัง้หมดมศีกัยภาพสงูสามารถสรา้งนวตักรรมดา้นวทิยาการหุน่ยนตท์ีส่ามารถแขง่ขนัในเวทรีะดบัโลกได้ 
 นอกจากน้ีในส่วนของงานวิจยัและการบริการทางวิชาการของสถาบนันัน้  ยงัมีข้อได้เปรียบคือ
ความสมัพนัธ์ที่มมีายาวนานระหว่างสถาบนักบัภาคอุตสาหกรรมทัง้ในกลุ่มของไมโครอเิลก็ทรอนิกส์และ
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ยานยนต์ ผลงานของสถาบนันัน้ไดม้กีารน าไปใชจ้รงิ ท าใหม้ขีอ้มลูและหลกัฐานเปรยีบเทยีบ (good track 
record) ทีช่ดัเจนเมือ่เทยีบกบัหน่วยงานใหม่ๆ  รวมทัง้สถาบนัฯมคีณาจารยแ์ละนกัวจิยัในระดบัปรญิญาเอก 
ซึง่สามารถใหค้ าปรกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยขี ัน้สงูกบัโครงการบรกิารทางวชิาการต่างๆ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

4. บริบทด้านกลยทุธ ์(ความท้าทายเชิงกลยทุธ)์  
ความท้าทายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
 1. มจี านวนผูส้นใจเขา้ศกึษาในหลกัสตูรน้อย 
 2. นกัศกึษาจบการศกึษาชา้กวา่ทีก่ าหนด 
 3. ขาดแคลนทุนการศกึษา 

ความท้าทายด้านการปฏิบติัการ 
 1. การสือ่สารกบัผูเ้รยีนตอ้งอาศยัชอ่งทางทีห่ลากหลาย 
 2. การใชง้บประมาณอยา่งจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

ความท้าทายด้านทรพัยากรบุคคล 
 1. ความสามรถในการบรหิารจดัการของแต่ละบุคคล 
 2. ทกัษะความคดิสรา้งสรรเพือ่น าไปสูค่วามส าเรจ็ในการท างาน 
 
ความได้เปรียบท่ีส าคญัในด้านการให้บริการของคณะ 
ความได้เปรียบด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 

1. มหีอ้งปฏบิตักิาร 
2. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้ไปศกึษาหาความรูไ้ด ้
3. มอีาจารยแ์ละนกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่ววชาญเฉพาะทาง 
4. ชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั 

 
ความได้เปรียบด้านการปฏิบติัการ 

 1. ขนาดองคก์รไมใ่หญ่ มกีารบรหิารงานทีค่ล่องตวั 
 2. มกีารจดัการหลกัสตูรเฉพาะทาง 

 
ความได้เปรียบด้านทรพัยากรบุคคล 
 1. วุฒกิารศกึษาของบุคลากรตรงสาขา 

 2. บุคลากรสว่นใหญ่อยูใ่นวยัท างาน มพีลงัสรา้งสรรคส์งู   
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ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินงาน 

กระบวนการ วธิดี าเนินการ 

1. การปรบัปรงุผลการด าเนินการ -  แบบส ารวจความพงึพอใจ 
-  มกีล่องรบัความคดิเหน็ 

2. การประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร -  ผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
- ประชุมกลุ่ม 

3. กระบวนการสรา้งนวตักรรม - จา้งผูช้ว่ยวจิยัทีเ่ชีย่วชาญ 
- ใหร้างวลัจงูใจ 
- จดัการแขง่ขนั/สง่ประกวด 
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ก. โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา 

กฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัคณะ  

ในวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมมีตยิกวทิยฐานะ
ของศูนย์ปฏิบตัิการพฒันาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมหีน้าที่วจิยั
พฒันา ใหบ้รกิารวทิยาการแก่สงัคม เปิดสอนหลกัสตูรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได ้    
สถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม  มผีูอ้ านวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบงานของสถาบนั  และมรีอง
ผูอ้ านวยการ 3 ฝ่าย ท าหน้าทีร่บัผดิชอบงานของแต่ละฝ่าย  (ตามปรากฏในโครงสรา้งการบรหิารงาน)   
นอกจากน้ีสถาบนัมขีอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการประจ าสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม พ.ศ. 2550 
ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ารบรหิารงานสถาบนัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและถูกตอ้ง    
 
โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา  
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ข. ปรชัญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ ์

ประวติัความเป็นมา 
       สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) เดมิเป็นศูนย์วจิยัภายใต้ส านักวจิยัและบรกิาร
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ใชช้ื่อว่า “ศูนยป์ฏบิตักิารพฒันา
หุน่ยนตภ์าคสนาม” ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพฒันาการศกึษาฉบบัที่ 7 ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมมีตยิกวทิยฐานะของศูนยป์ฏบิตักิาร
พฒันาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นสถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมีหน้าที่วิจยัพฒันา ให้บริการ
วทิยาการแก่สงัคม และเปิดสอนหลกัสตูรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได ้ 
 การด าเนินงานของฟีโบจ้ากอดตีจนถงึปจัจุบนั มุง่เน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถเชงิวชิาการใน
สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นผูน้ าในสหวทิยาการ ทัง้ทางดา้นวทิยาการหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ รวมไปถงึ
การพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัเชงิอุตสาหกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิกบัสถานภาพปจัจุบนั
ของประเทศไทย ทีก่ าลงัเตบิโตทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. มุง่สูค่วามเป็นสากลในดา้นวทิยาการหุน่ยนตแ์ละเทคโนโลยอีตัโนมตั ิใหม้คีวามทดัเทยีมกบั
สถาบนัวจิยัระดบันานาชาต ิ

2. ผลติบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ 
สามารถแขง่ขนั และชว่ยลดความเสยีเปรยีบทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 

3. เป็นองคก์รทีบ่รกิารสงัคมและเผยแพรค่วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหีุน่ยนตใ์หแ้ก่
เยาวชน และผูท้ีส่นใจ 

 
ปรชัญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ ์
ปรชัญา  

ความเช่ือพืน้ฐาน  
เชื่อมัน่และสนบัสนุนบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความสมดุลระหวา่งความสนใจ
สว่นตวัและประโยชน์ต่อสว่นรวม 

วิสยัทศัน์ (VISION)  
เป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิทางวทิยาการหุน่ยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลย ีอนัน าไปสูก่ารแกไ้ข
ปญัหาของประเทศไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

พนัธกิจ (MISSION)  
1. สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้างดา้นวทิยาการหุน่ยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลย ี
2. ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ 
3. ถ่ายทอดและจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองคก์รและสู่สงัคม 
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หลกัการ  
การท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพสามารถถ่ายทอดปญัญา ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความรูไ้ปสูผ่ลทีจ่บั
ตอ้งได ้

 
เป้าหมาย 
 เป้าหมาย 15 ปี 

มุง่สูค่วามเป็นสากลในดา้นวทิยาการหุน่ยนตแ์ละเทคโนโลยอีตัโนมตั ิใหม้คีวามทดัเทยีมกบั
สถาบนัวจิยัระดบันานาชาต ิ

 เป้าหมาย 5 ปี 
สรา้งรากฐานทีแ่ขง็แกรง่ดา้นเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิเพือ่ความพรอ้มในการมุง่สู่
ความเป็นสากลในดา้นวทิยาการหุน่ยนตแ์ละเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ

 
กลยทุธ ์

จากปรชัญา วสิยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมายของสถาบนัฯที่ก าหนดไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดงักล่าว 
สถาบนัไดก้ าหนดกลยุทธ ์10 ปี (2548-2558)  เพื่อกา้วสูก่ารเป็นสถาบนัหุน่ยนตช์ัน้น าระดบัโลกดว้ยการ
พจิารณาขอ้มูล 4 ด้าน สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลยั และยุทธศาสตร์ของประเทศ (ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่10) คอื  

1. ดา้นการเรยีนรูแ้ละสรรสรา้งนวตักรรม  
2. ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการใหส้งูขึน้ทัง้ Output และ Outcome   
3. ดา้นการบรหิารงบประมาณ 
4. ดา้นจดัการดา้นทรพัยส์นิและปญัญา  
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บริการหลกั กระบวนการบริการ-พนัธกิจหลกั 
 

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร วธิกีารใหบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร 
หลกัสตูร 
1. วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาธุรกจิเทคโนโลย ี
2. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการหุน่ยนตแ์ละ
ระบบ 
3. ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมตั ิ

 
- เรยีนในชัน้เรยีน 
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- จดัศกึษา/ ดงูาน นอกสถานที ่
- เรยีนรูใ้นสถานทีจ่รงิ 

 
- นกัศกึษาปรญิญาโท 
- นกัศกึษาปรญิญา
เอก 

บรกิารทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้
1 การสอนปรบัพืน้ฐาน 
2  บรกิารทบทวนบทเรยีน  
3  ทุนการศกึษา 
4  บรกิารดา้น IT 
 

- จดัการสอนแบบ Class Project, 
Case Study) 
- จดัพืน้ทีส่ว่นตวัส าหรบั นศ. 
- จดั Research Seminar 
- จดัใหม้หีอ้งปฏบิตักิาร LAB  
- จดัการเรยีน-สอนในชัน้เรยีน 
- E-Learning บนเวป็ไซด ์FLS 
- การคดัเลอืกผูม้ศีกัยภาพรบัทุน 
- ระบบ server / ระบบแมข่า่ยของ
องคก์ร 

- นกัศกึษาปรญิญาโท 
- นกัศกึษาปรญิญา
เอก 
- อาจารย/์ นกัวจิยั 

งานวจิยั 
- งานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนจากภายนอก 
- งานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนจาก มจธ. 
- งานวจิยัทีร่ว่มมอืกบัหน่วยงาน
อื่น 

- รายงานการวจิยั  
- สิง่ประดษิฐ/์ชิน้งาน  
- ผลงานตพีมิพ ์

- หน่วยงานภาครฐั 
- หน่วยงานเอกชน 
 

งานบรกิารวชิาการ 
-  งานใหค้ าปรกึษา/งานทีป่รกึษา  
-  งานจดัฝึกอบรม สมัมนา 
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
-  งานวางระบบ ออกแบบ สรา้ง
เครือ่งมอื  

 
- รายงานการด าเนินงาน 
- การจดับรรยาย/อบรม  
- สิง่ประดษิฐ/์ชิน้งาน  
- ใหค้ าปรกึษาในสถานทีจ่รงิ 

 
- หน่วยงานภาครฐั 
- หน่วยงานเอกชน 
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ค. ข้อมูลพนักงาน 
1.ประเภทและจ านวนบุคลากร 

ประเภทบคุลากร 
ระยะเวลา

ปฏิบติังานน้อย
กว่า 6 เดือน 

ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 
6- 9 เดือน 

ระยะเวลา
ปฏิบติังาน

มากกว่า 9 เดือน 

จ านวน
รวม 

1. พนกังานสายวชิาการและสนบัสนุนวชิาการ       
    - อาจารย ์ 1 1 7 9  
    - นกัวจิยั 1 (ลาศกึษาต่อ) - 1 2 
    - ผูช้ว่ยนกัวจิยั 1 - - 1 
2. พนกังานสายวชิาชพีอื่น - - 6 6 

รวม (1+2) 3 1 14 18 
3. ลกูจา้งมหาวทิยาลยั       
   - เจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ - - 2 2 
   - เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป - - 1 1 
   - เจา้หน้าทีบ่รกิารการศกึษา - - 2 2 
   - เจา้หน้าที ่@M - - 1 1 
   - วศิวกร - - 10 10 
   - นกัวจิยั - - 1 1 

รวม - - 17 17 
รวม (1+2+3) 3 1 31 35 

 

2. ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา
ปฏิบติังานน้อยกว่า 

6 เดือน 

ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 
6- 9 เดือน 

ระยะเวลา
ปฏิบติังาน

มากกว่า 9 เดือน 

รวม 

อาจารย ์ 1 1 4 6 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์   1 1 

รองศาสตราจารย ์   2 2 

รวม 1 11  77  99  

ข้อมลู ณ 31 กรกฎาคม 2556 
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ง. เครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงานภาครฐั
ระดบัประเทศ 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ  
ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ 
สมาคมวชิาการหุน่ยนตไ์ทย (Thai Robotics Society) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กระทรวงสาธารณสุข     
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านกังานวจิยัและพฒันาการทหารกลาโหม 
ศนูยส์รินิธรเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ
มลูนิธขิาเทยีม 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร (องคก์รมหาชน) 
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

สถาบนัการศกึษาใน
ประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ     
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี ( AIT) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฯลฯ 

ภาคเอกชน บรษิทั เอเซีย่นฮอนดา้ มอรเ์ตอร ์จ ากดั 
บรษิทั เวสเทริน์ดจิติอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั ฮติาช ิโกลบอล สตอเรจ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์ค จ ากดั     
บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั นิวสมไทย มอเตอรเ์วอค จ ากดั 
ฯลฯ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเกบ็ขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์าร
ประเมนิให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ  รศ.ดร.คณติ   วฒันวเิชยีร 

องคป์ระกอบที ่2, 3   ผูร้บัผดิชอบ  รศ.ดร.ประเสรฐิ   ป่ินปฐมรฐั 
 องคป์ระกอบที ่4, 5, 6  ผูร้บัผดิชอบ  รศ.ดร.จุฬาลกัษณ์  คา้ไม ้
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านไดศ้กึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวับ่งชี้ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เชน่ จ านวนบุคลากร จ านวนนกัศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสตูร เป็นตน้ โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผูบ้รหิาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั   
นบัจากวนัประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง
ใหแ้ก่คณะและส านกังานประกนัคุณภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1  รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับง่ช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ./

สมศ.) 
ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 

ตวับง่ช้ี 2.1 8 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 

ตวับง่ช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
10.50 

ร้อยละ 100 5.00 
10.50 

ตวับง่ช้ี 2.3 ร้อยละ 20 
2 X 100 

ร้อยละ 26.67 4.44 
7.50 

ตวับง่ช้ี 2.4 7 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับง่ช้ี 2.5   

ตวับง่ช้ี 2.6 6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7 5.00 

ตวับง่ช้ี 2.7 4 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับง่ช้ี 2.8 4 ข้อ ข้อ 1, 2, 3, 4 4.00 

ตวับง่ช้ีท่ี สมศ.1 
 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 2 >=3.51 
20.30 

4.06 4.06 
4.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 3 ร้อยละ 18 
9.75 X 100 

ร้อยละ 243.75 5.00 
4.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 4 ร้อยละ 40 
0.50 X 100 

ร้อยละ 50 5.00 
1.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 14 >=3.51 
44.50 

ร้อยละ 5.93 4.94 
7.50 

ตวับง่ช้ี 3.1 6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ./

สมศ.) 
ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับง่ช้ี 4.1 7 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับง่ช้ี 4.2 6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับง่ช้ี 4.3 
180,000 บาท/

คน 
2,461,536.56  

       234,432.05  5.00 
10.50 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 5 >= ร้อยละ 20 
3 X 100 

45.24 5.00 
10.50 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 6 >=ร้อยละ 20 
2 X 100 

19.05 4.76 
10.50 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 7 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,4 4.00 

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,5 4.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 8 ร้อยละ 30 ร้อยละ 42.86 5.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 9 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 10 4 ข้อ ข้อ 1,2,3,4 4.00 

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 11 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับง่ช้ี 7.1 6 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับง่ช้ี 7.3   

ตวับง่ช้ี 7.4 5 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับง่ช้ี 9.1 8 ข้อ ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 5.00 

รวมคะแนนการประเมิน 4.66 
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5.2  รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.72 5.00 4.60 4.77 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 3.25 4.13 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.00 5.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
4.81 4.88 4.31 4.66 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP

องคป์ระกอบ

   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 - - 4.52 4.52 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.81 4.78 4.79 4.79 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 3.25 3.95 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
4.81 4.88 4.31 4.66 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก

รวม 

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   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 ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.67 4.68 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านกระบวนการภายใน - 5.00 4.50 4.90 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
4.72 5.00 3.68 4.27 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
4.81 4.88 4.31 4.66 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก

รวม 

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   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  

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ

  

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจดัการศึกษา 

          
  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 4.72 5.00 4.94 4.90 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.72 5.00 4.94 4.95 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ

 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.52 4.72 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 3.25 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 4.00 5.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.75 4.26 4.49 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.81 4.88 4.31 4.66 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

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

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 

 
จดุแขง็  
1. สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมเีปิดโอกาสให้สมาชกิทุกกลุ่มในสถาบนัฯ มสี่วนร่วมใน  

การจดัท าแผนกลยทุธข์องฝา่ยและแผนกลยทุธข์องสถาบนัฯ  
2. สถาบนัฯมกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้และรายงานผลในทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบนัทุกครัง้ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลของผลการด าเนินงานแต่ละฝ่ายใหด้ขีึน้และง่ายต่อการใชง้านเพื่อ
การน าเสนอและสบืคน้ไดส้ะดวกขึน้ 

 
จดุอ่อน   

การด าเนินงานต่างๆ ยงัขาดการจดัท าแผนที่ชดัเจน และขาดการประเมนิผลการด าเนินงาน
อยา่งเป็นรปูธรรม 
 

 แนวทางการพฒันา 
สถาบันฯ ควรสนับสนุนให้มีการจดัท าแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกจิกรรมเพือ่ทราบปญัหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน     
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องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

จดุแขง็  
1. ทุกหลักสูตรของสถาบันฯ มีการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด/ ระเบียบของ

มหาวทิยาลยัและคณะกรรมการการอุดมศกึษา ภายใต้การควบคุมดูแลของกรรมการหลกัสูตร
และสถาบนัฯ  

2. อาจารยป์ระจ าของสถาบนัฯทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทุกคน 
3. สถาบนัฯ มรีะบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอนทีด่ ี

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรมกีารตดิตามและทบทวนการเปลีย่นแปลงของระเบยีบของมหาวทิยาลยัและคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

2. ควรมกีารสง่เสรมิและผลกัดนัใหอ้าจารยข์องสถาบนัฯ ท าผลงานและขอก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการทุกคน 

3.  ควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรยีนการสอนใหด้ยีิง่ขึน้  

 
จดุอ่อน   
1. แผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์ยงัไม่ครอบคลุมทัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและ

การวดัผล รวมถงึแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนยงัไม่มกีารวเิคราะหข์อ้มูล

เชงิประจกัษ์ 

2. สถาบนัฯขาดการบริหารจดัการในเรื่องการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้

เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

 
 แนวทางการพฒันา 

1. สถาบนัฯ ควรท าแผนบรหิารและการพฒันาคณาจารย์ให้ครอบคลุมทัง้ด้านวชิาการ เทคนิค     

การสอนและ การวัดผลและแผนบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนโดยน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯพิจารณา แล้วแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านทางเอกสารหรือ

จดหมายอเิลกทรอนิกส ์

2. สถาบนัฯควรมนี าแผนในขอ้ 1 มาปฏบิตัใิชแ้ละประเมนิผลอยา่งต่อเน่ือง โดยน าผลการประเมนิ

มาปรบัปรงุพฒันาแผนส าหรบัปีถดัไป ทัง้น้ีตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบนัฯ ดว้ย 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 

จดุแขง็  
1. สถาบนัฯ มกีารจดักจิกรรมนักศกึษา โดยเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาเขา้มามสี่วนร่วมการด าเนิน
 กจิกรรมตัง้แต่เริม่วางแผน ด าเนินการ ประเมนิผล และร่วมวางแนวทางในการจดักจิกรรมครัง้
 ต่อไป 
2. สถาบนัฯ สนบัสนุนใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นกจิกรรม 
3. สถาบนัฯ มกีารส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดจ้ดักจิกรรมดว้ยตนเอง โดยสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น 

 เชน่ งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าในการจดักจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ปรบัปรงุชอ่งทางการบรกิารขอ้มลูขา่วสารใหด้ขีึน้ เชน่การปรบัปรุงเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ 
2. จดัสรรงบประมาณและจดักจิกรรมใหแ้ก่นกัศกึษาเพิม่เตมิทัง้ในดา้นวชิาการและดา้นอื่นๆ ทีเ่ป็น   

    ประโยชน์แก่นกัศกึษา 

 
จดุอ่อน   
สถาบนัฯ ขาดการสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพกบัคณะอื่น 

 
 แนวทางการพฒันา 

สถาบนัฯ ควรแสวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการสรา้งเครอืข่ายพฒันา
คุณภาพของนกัศกึษาระหวา่งคณะ  
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

จดุแขง็  
1. สถาบนัฯ มแีผนงานบรหิารงานวจิยัและแนวทางการจดัสรรงบประมาณเพื่อบรหิารงานวจิัยที่
 ชดัเจน 
2. สถาบนัฯ มกีารน าผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
 หน่วยงานภายนอกและสงัคม 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 1. ควรเพิม่ความรว่มมอืในการท าวจิยักบัหน่วยงานภายนอก เพือ่เพิม่การสรา้งงานวจิยัและงาน
     สรา้งสรรคท์ีส่ามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิมากขึน้ 
 2. ควรเพิม่ผลงานตพีมิพใ์นวารสารใหม้ากขึน้ 
 3. ควรสนบัสนุนใหม้กีารเขยีนต ารา 
 

จดุอ่อน   
1.  สถาบนัฯ ขาดการตดิตามประเมนิผลการสนบัสนุนดา้นงานวจิยัและการน าผลการประเมนิไป 
     ปรบัปรงุแผนงานวจิยั 
2.  สถาบนัฯ มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตแิละนานาชาตจิ านวนน้อย 

 
 แนวทางการพฒันา 

1.  ก าหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลกจิกรรมการสนบัสนุนดา้นงานวจิยัและน ามาใชป้รบัปรงุ 
     แผนในครัง้ถดัไป   
2.  สรา้งระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัตพีมิพผ์ลงานวจิยัในวารสารระดบัชาตแิละ 
     นานาชาตเิพิม่ขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
1. สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมรีะบบและกลไกในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมที่ดมีี
 ประสทิธภิาพ 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการกบัการเรยีนการสอนและงานวจิยัทีโ่ดดเด่น 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรพฒันาและเพิม่จ านวนงานการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่พฒันาประเทศชาตใิหย้ัง่ยนื 
 

จดุอ่อน   
 ขาดการน าผลประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและ
งานวจิยั 
 
 แนวทางการพฒันา 
 สถาบนัฯ ควรน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีน
การสอนและการวจิยั เพือ่เพิม่ความสามารถและความเชีย่วชาญของสถาบนัฯ 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  

จดุแขง็  

 1. สถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม มกีารเผยแพรผ่ลงานทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมที ่     
     สอดคลอ้งกบัจุดเน้นและธรรมชาตขิองสถาบนั 

2. มกีารบรูณาการงานดา้นศลิปะและวฒันธรรมกบักจิกรรมการเรยีนการสอนและงานวจิยัทีช่ดัเจน 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรมกีารเผยแพรผ่ลงานดา้นศลิปะและวฒันธรรมทีเ่ป็นหุน่ยนต ์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป  
 
 แนวทางการพฒันา 
 สถาบนัฯ ควรท าการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการใหค้รบทุกโครงการ และมกีารน าผล
การประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนกัศกึษาต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จดุแขง็  
1.  ผูบ้รหิารของสถาบนัฯมวีสิยัทศัน์ทีด่ ีสามารถก าหนดทศิทางการด าเนินงานและถ่ายทอดไปยงั     

    บุคลากรทุกระดบั   

2.  สถาบนัฯมกีารจดัท าแผนการจดัการความรู ้มกีารจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

    และสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั เพือ่เตรยีมพรอ้มในการพฒันาสถาบนัฯใหเ้ป็นสถาบนัแหง่ 

    การเรยีนรู ้

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรมกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั งา่ยต่อการใชง้านและการเขา้ถงึขอ้มลู เพื่อเกบ็ขอ้มลู
เกี่ยวกบัการจดัการความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ผลการประเมนิการจดักิจกรรม รวมทัง้แผนการ
บรกิารความเสี่ยงและผลการประเมนิการด าเนินงาน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และปรบัปรุงแผนการจดั
กจิกรรมครัง้ต่อไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

จดุแขง็  
สถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนามมรีะบบและกลไก ทางดา้นการเงนิและงบประมาณทีด่ ีสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลู และเบกิจ่ายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรมกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั งา่ยต่อการใชง้าน และการเขา้ถงึขอ้มูลมากยิง่ขึ้น จะ
ท าใหก้ารบรหิารงานต่างๆ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะทางดา้นการเงนิและงบประมาณ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็  
บุคลากรของสถาบนัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษา  

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 พฒันาปรบัปรงุระบบกลไกการจดัเกบ็ขอ้มลู เพือ่ใหบุ้คลากรทุกฝา่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเพือ่งาน
ประกนัคุณภาพไดส้ะดวกขึน้ 
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5.8 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 
4.66 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.88 รองลงมา คอื 
ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 4.81 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.31 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวั
บ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.77 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคีา่เฉลีย่ 4.72 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 4.60  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.13 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวั
บ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 3.25 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มี
คา่เฉลีย่ 4.50 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมาคอื 
ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคีา่เฉลีย่ 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 4.67 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวั
บ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 4.50   

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 
5.9 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.88 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด ้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 4.81 และตวับ่งชี้ด ้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.31 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
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องคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 4.52 โดยมตีวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคีา่เฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.79 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย
สงูสุด 4.81 รองลงมาคอืตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 4.79 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคีา่เฉลีย่ 4.78 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 3.95 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และ
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 3.25 
 
5.10 ข้อสรปุตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.88 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด ้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 4.81 และตวับ่งชี้ด ้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.31 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่ 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.68 และตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการมคีา่เฉลีย่ 4.67 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.90 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติมคี่าเฉลีย่
4.50 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนั 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.27 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคีา่เฉลีย่ 4.72 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.68  
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของสถาบนัวทิยาการหุ ่นยนต์
ภาคสนาม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.88 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.81 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.31 
ทัง้น้ี เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  
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 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.95 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.94 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.72 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านกายภาพ ไม่มผีลการด าเนินงาน  
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.90 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
คา่เฉลีย่ 4.94 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคีา่เฉลีย่ 4.72 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการมเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการมเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.75 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.26 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคีา่เฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 
4.52  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 สว่นตวับ่งชีด้า้น
ผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 3.25  

3. ด้านการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการมคีา่เฉลีย่ 4.00  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้น
ผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 4.50 
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5.12 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จดุแขง็/แนวทางในการเสริมจดุแขง็ 
 1. ผูบ้รหิารและคณาจารยม์ศีกัยภาพสงู กระตอืรอืรน้ในการท างานและมคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันา
นกัศกึษา 
 2. หลกัสูตรเน้นการปฎิบตัจิรงิ นักศกึษาสามารถฝึกวเิคราะหแ์ละทกัษะต่าง ๆ ท าใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่และเป็นแรงจงูใจในการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 
 3. สถาบนัมศีกัยภาพในด้านสิง่ประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิ
 4. อาจารยม์คีวามใกลช้ดิกบันกัศกึษาและดแูลนกัศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
 
จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
 1. เอกสารประกอบตวับ่งชีบ้างตวั ยงัไมส่มัพนัธก์บัวธิกีารด าเนินการ 
 2. ทบทวนวธิกีารเขยีนค าอธบิายผลการด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ ์
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
 

       - 
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