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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 51 หลกัสูตร แบ่งเป็น

หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี20 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 22 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญา
เอก 9 หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 6,477 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 5,251 
คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1,033 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 151 คน ตลอดจนมผีู้ส าเรจ็
การศกึษาในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิ้น 1402 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 1178 คน ระดบั
บณัฑติศกึษา จ านวน 224 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 377 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) 
โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั จ านวน 241 คน และ
บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 136 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดงันี้ 
  

คณะวศิวกรรมศาสตรม์ผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี (3.59) โดย
จ าแนกตามองค ์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู ่ในระดบัดีมาก จ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (5.00) และ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00)ระดบัดี จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา (4.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (3.67) องคป์ระกอบที ่
5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.00) องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (4.00) องค์ประกอบที่ 
8 การเงนิและงบประมาณ (4.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.06) และองค์ประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจดัการ (3.00)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  ดร.เกษรา  วามะศริ ิ ประธานกรรมการ 
2.  คุณพฒันชยั  ปทัมะเวณุ กรรมการ 
3.  ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน กรรมการ 
4.  ดร.วทิวสั  มิง่วานิช กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.กฤตกิา  ตนัประเสรฐิ กรรมการ 
6.  ผศ.เสกสรร  แยม้พนิิจ กรรมการ 
7.  ผศ.ดร. เศรษฐภทัร ชนิวริยิสทิธิ ์ กรรมการ 
8.  คุณสุดเขต แจง้กระจา่ง กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.นุชธนา พลูทอง กรรมการและเลขานุการ 
10.  คุณศุภาพชิญ ์ โชตโิก กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติัคณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัเทคนิคธนบุรี ซึ่งได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2503 โดยรบันักเรยีนที่จบชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 (เทียบเท่า ม. 6 ในปจัจุบนั) สาย
วทิยาศาสตร ์เขา้มาเรยีนในชัน้ปีที่ 1 ร่วมกนั และแยกเขา้เรยีนในสาขาต่างๆ ในชัน้ปีที่ 2 เป็นต้นไป เป็น
หลกัสูตร 3 ปี ผูส้ าเรจ็การศกึษาได้รบัวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.)  โดยมเีป้าหมายเพื่อผลติ
นายช่างเทคนิค ทีเ่ป็นผูท้ าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างสถาปนิกและวศิวกร ตลอดจนช่างฝีมอืได ้ในช่วงเวลา
ดงักล่าว (พ.ศ. 2503) ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรทางดา้นนี้มาก ดงันัน้การเรยีนการสอนจงึเน้นทัง้ทาง
ทฤษฎแีละการปฏบิตัคิวบคู่กนัไป 

เมื่อวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2514 วทิยาลยัเทคนิคธนบุร ีไดย้กระดบัขึน้เป็นสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ ม ี3 วทิยาเขต คอื วทิยาเขตธนบุร ีวทิยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบัง และ วทิยาเขตพระนคร
เหนือ  สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร  โดยวทิยาเขตธนบุรกีค็อืวทิยาลยัเทคนิคธนบุรเีดมินัน่เอง รบันักเรยีนที่
จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สายวทิยาศาสตร ์(เทยีบเท่า ม. 6 ในปจัจบุนั) มาศกึษาตามหลกัสูตร 3 ปี 
ได้รบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) เช่นเดมิ  ส่วนผูท้ี่ศกึษาต่ออกี 2 ปีจนครบหลกัสูตร 5 ปี ได้รบั
ปรญิญาตร ี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 หรอือกี 3 ปีถดัมา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  (ทัง้ 3 วทิยาเขต) 
จงึไดโ้อนยา้ยจากกระทรวงศกึษาธกิารมาสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั ส าหรบัหลกัสตูรในคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ซึง่เป็นหลกัสตูร 5 ปี ไดใ้ชม้าจนกระทัง่ในช่วงปี 2530-2532 จงึไดป้รบัมาเป็นหลกัสูตร 4 ปี และใชห้ลกัสูตร 
4 ปีมาจนถงึทุกวนัน้ี  

ในวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2529 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยาเขตธนบุร ีได้เปลีย่นเป็น
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(ไม่มคี าว่าวทิยาเขต) ซึง่เป็นนิตบิุคคล มกีารบรหิารงานภายใต้สภา
สถาบนัของตนเอง  และมฐีานะเทยีบเท่ากรม สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั โดยทีอ่กี 2 วทิยาเขต คอื พระนคร
เหนือ และ เจา้คุณทหารลาดกระบงั ได้แยกเป็นนิตบิุคคล มกีารบรหิารงานภายใต้สภาสถาบนัของตนเอง
เช่นเดยีวกนั 

แนวคดิในการผลกัดนัใหส้ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจากหน่วยงานของรฐั (ส่วนราชการ) 
ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั (ไม่ใช่ส่วนราชการ) ไดเ้ริม่มาหลายปีภายหลงัจากทีเ่ปลีย่นเป็นสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรไีมน่านนกั และเป็นผลส าเรจ็ในวนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2541 โดยในวนัดงักล่าว  
พระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งท าให้
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งแรกทีเ่ปลีย่นสภาพมาเป็นมหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรฐั ท าใหม้หาวทิยาลยัฯ มคีวามคล่องตวัสูงขึน้และสรา้งขอ้บงัคับ ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัอิื่นๆ 
ที่สอดคล้องกบัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัได้เหมาะสม เพื่อผลกัดนัให้มหาวทิยาลยัฯ ก้าวสู่ชัน้แนว
หน้าของประเทศและของภมูภิาค 
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ส าหรบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ เริม่เปิดท าการเรยีนการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ในระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ป.ว.ส.) โดยรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 (ม.8 เดมิ) ในปี พ.ศ. 2508 
ไดเ้พิม่หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรเทคนิคชัน้สูง (ป.ทส.) และปรบัเป็นหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 
(วศ.บ.) หลกัสูตร 5 ปี ใน พ.ศ. 2514 และในปี พ.ศ. 2533 ไดป้รบัหลกัสูตร จาก 5 ปี เป็น 4 ปี จนถงึ
ปจัจุบนั นอกจากนัน้คณะวศิวกรรมศาสตรย์งัได้เปิดสอนในระดบัปรญิญาโท และ ระดบัปรญิญาเอก อกี
หลายสาขาวชิา นับจากปี พ.ศ. 2509 ท าให้ปจัจุบนัได้ผลติวศิวกรออกไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมแล้วกว่า 
50,000 คน ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา  

 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรม ค่านิยมของคณะ 

ค าขวญัประจ าคณะ : “Quantum Jump to the Next” 
วสิยัทศัน์ : มุง่กา้วไปสู่คณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้น าในเอเชยีอาคเนย์ 
พนัธกจิ :  

1. ผลติวศิวกรมอือาชพีผูม้คีวามรูท้ีเ่ป็นเลศิและทกัษะการท างานในระดบัสากล (Global 
Player) 

2. ผลติบณัฑติทางดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ศีกัยภาพการเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม ใน
ภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(Local Champion) 

3. ผลติวศิวกรมอือาชพีทีม่ทีกัษะทางดา้นธุรกจิ (Knowledge Entrepreneur) 
4. ผลติผลงานวจิยัระดบัโลกดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
5. พฒันาสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ค่านิยม : 
1.   เป็นมอือาชพีทีฝึ่กมาดแีละมคีวามทุ่มเท (Practiced and dedicated Professional) 
2.   มจีรรยาบรรณ (Ethical) 
3.   มคีวามเป็นพลวตั (Dynamic) 
4.   เป็นนกัคดิทีม่คีวามสรา้งสรรค์ (Innovative Thinker) 
5.   มคีวามใฝใ่จต่อสงัคม (Socially Aware) 

 
ความสามารถพิเศษขององคก์ร :  

1. ความเขม้แขง็ดา้นบรหิารจดัการจากการเปลีย่นสภาพการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัเป็นแห่ง
แรกในปี 2541 

2. สดัส่วนคุณวุฒอิาจารยป์รญิญาเอกทีส่งูเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ (รองจาก มหาวทิยาลยัมหดิล) 
3. ระบบการประเมนิบุคลากรทีส่นบัสนุนการท างานทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 
4. ระบบการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน (PBBS) 
5. ความยดืหยุน่ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เช่น การจดัแผนการเรยีนการสอนทีเ่ป็นไป

ตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ในวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม  
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อให้เขา้ใจถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ดร.เกษรา  วามะศริ ิ  

ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน 
องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ ดร.วทิวสั  มิง่วานิช  

ผศ.ดร.กฤตกิา  ตนัประเสรฐิ 
     ผศ.ดร.นุชธนา  พลูทอง 
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ คุณพฒันชยั  ปทัมะเวณุ 
     ผศ.เสกสรร  แยม้พนิิจ 
องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ คุณสุดเขต  แจง้กระจา่ง 

คุณศุภาพชิญ ์ โชตโิก 
ผศ.ดร.เศรษฐภทัร  ชนิวริยิสทิธิ ์   

3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในกลับไปศึกษารายงานการประเมินตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผู้บรหิาร
คณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้หาเอกสารไดท้นัภายในวนัประเมนิใหแ้ก่ผู้
ประเมนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาจะตรวจสอบเอกสารเพิม่เตมิ
และจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนัท าการที่คณะยื่น
เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ 
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ส่วนท่ี 5  
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 8.00 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5.00 1.00

158.50

225.50

60.00

225.50

ตวับง่ช้ี 2.4 7.00 2.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 7.00 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5.00 3.00

ตวับง่ช้ี 2.8 5.00 3.00

ตวับง่ช้ี 3.1 7.00 3.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6.00 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 7.00 3.00

ตวับง่ช้ี 4.2 6.00 3.00

60,403,294.63    

231.50

ตวับง่ช้ี 5.1 5.00 4.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5.00 4.00

ตวับง่ช้ี 6.1 6.00 4.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7.00 5.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5.00 0.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 6.00 4.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7.00 4.00

ตวับง่ช้ี 9.1 9.00 5.00

รวมคะแนนการประเมิน 3.59

5.00

คะแนนการประเมิน
 (ตามเกณฑ ์สกอ.)

เป้าหมาย

60.00

2, 3, 5

1, 2, 4, 5,7 

ผลลพัธ์
( %หรือสดัส่วน)

70.29

1, 4, 5, 6

1, 3, 4, 5

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 5.00

4.4426.61

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ผลการด าเนินงาน

ตวับง่ช้ี 4.3 18000.00

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2, 3, 4, 5, 6, 7

0.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4

260,921.35         

30.00

2, 7

3, 4

1, 2, 3
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.72 2.25 3.00 3.06 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 3.00 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
   ของทุกองคป์ระกอบ

4.81 3.41 3.00 3.59 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 3.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.81 3.33 - 3.70 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 1.50 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
   ของทุกมาตรฐาน

4.81 3.41 3.00 3.59 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา
  และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

- 3.67 3.00 3.57 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.63 - 3.63 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้
  และนวตักรรม

4.72 1.50 - 3.11 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
  ของทุกมมุมอง

4.81 3.41 3.00 3.59 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มมุมอง
ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ
   และความพร้อม
   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 4.72 2.00 - 3.09 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 3.80 - 3.80 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
   ของมาตรฐานท่ี 1

4.72 3.22 - 3.49 การด าเนินงานระดบัพอใช้

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ
   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา
   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 3.67 3.00 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 3.00 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการให้บริการ
        ทางวิชาการแก่สงัคม

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ
        ศิลปะและวฒันธรรม

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
   ของมาตรฐานท่ี 2

5.00 3.63 3.00 3.70 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
   ของทุกมาตรฐาน

4.81 3.41 3.00 3.59 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 

 จดุแขง็  

 มกีารวางแผนกลยุทธ์ได้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมาย  และมผีู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี่ยวชาญร่วม
วจิารณ์ท าใหม้มีมุมองทีก่วา้งขึน้ 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรมกีารทบทวนแผนกลยุทธท์ีว่างไว้ทุกปี (ปจัจุบนัท าทุก 2 ปี)  เพื่อใหแ้น่ใจว่าเหมาะสมกบั
สถานการณ์ประจ าปี 

จดุท่ีควรพฒันา 

 แผนปฏบิตัิการวางระยะเวลาไว้กว้างเกินไป  ควรระบุให้ชดัเจนยิง่ขึ้นในแต่ละกิจกรรมและ
โครงการ 

 ในการก าหนด KPI คณะฯ ควรมกีารก าหนด KPI หลกัรว่มกนัระหว่างภาควชิา และใชก้ลไกการ
ประเมนิทีเ่ขม้แขง็ก ากบั KPI ของแต่ละภาควชิา 

 บางภาควชิายงัขาดการรายงานผลเทยีบแผนของปีทีผ่่านมา (ปี 52) ท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะห์
จดุอ่อนไดช้ดัเจน  จงึไมส่ามารถน าไปพฒันาในปีถดัไปไดต้รงตามผลการวเิคราะห ์

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากคณะฯ ประกอบด้วยหลายภาควิชา  ควรมกีารวิเคราะห์แผนในรายภาควิชาเพื่อ
สามารถวเิคราะหจ์ดุอ่อน จดุแขง็ และแนวทางการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 เนื่องจากแต่ละภาควชิามคีวามเขม้แขง็ในแต่ละ KPI ต่างกนัควรก าหนด KPI หลกัร่วมกนั ส่วน
ทีต่่างอาจเป็นจดุแขง็ตามจดุเด่นของแต่ละภาควชิา 

 ควรส่งเสรมิให้แต่ละภาควชิาก าหนด KPI ที่ท้าทาย  เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกจิของคณะฯ ที่
ก าหนดในระยะเวลาโดยเรว็ 

 ควรน าผลการพจิารณาและขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุทุกแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจ าปี 
 ควรมกีารวเิคราะหแ์ผน-ผล เพื่อคน้หาจดุอ่อน และปรบัปรงุแผนกลยทุธเ์พื่อการพฒันา 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

 จดุแขง็  

 หลกัสตูรมคีวามหลากหลาย ค่อนขา้งทนัสมยั เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 
 บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นทีค่รอบคลุมในทุกหลกัสตูร 
 มกีจิกรรมนกัศกึษาหลากหลาย สนบัสนุนคุณลกัษณะของบณัฑติ 
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 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรเสรมิกิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม ที่คณะ
ส่งเสรมิไวใ้หค้รบทุกดา้น 

 จดุท่ีควรพฒันา 

 คณะฯควรปรบัปรุงหลกัสูตรตามกรอบระยะเวลาและด าเนินการเรยีนการสอนตาม TQF เช่น 
การจดัท าแผนการสอนอยา่งละเอยีด 

 ควรมกีารวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของคณะตามรายบุคคล 
 การด าเนินงานส่วนใหญ่ยังขาดการประเมิน และการน าผลการประเมินมาปรบัปรุง แผน

ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
 ควรมรีะบบและกลไกรวมถงึการใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่ผลงาน การเขยีนบทความ

และเขา้รว่มประชุมวชิาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 ข้อเสนอแนะ 

 ควรก ากบัใหผู้ด้แูลหลกัสตูรปรบัปรงุหลกัสูตร และจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามระบบและ
กลไกทีม่อียู่ 

 ควรส่งเสรมิใหบุ้คลากรจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรของตนเอง และคณะฯน ามาวเิคราะหเ์ชงิ
ประจกัษ์เพื่อท าแผนการพฒันาบุคลากรของคณะฯ 

 ควรก ากบัใหน้ าวงจรคุณภาพ PDCA มาใชก้บัทุกกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 จดุแขง็  

 มรีะบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและการใหข้อ้มูลข่าวสารชดัเจน มแีผนชดัเจนสอดคล้องกบั
เป้าหมายของมหาวทิยาลยัและคณะฯ 

 มรีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาด ีเขม้แขง็ 
 การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา เกิดวงจรคุณภาพในเนื้องาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบและ

กลไกทีส่ะทอ้นถงึคุณภาพ (จากการสมัภาษณ์) 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรท าใหค้รบวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะการประเมนิผลเพื่อการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพ
ในปีต่อไปใหช้ดัเจน ควรเสรมิขัน้ A ใหช้ดัเจน (เอกสารยงัไมเ่หน็ A ทีช่ดัเจน) 

 จดุท่ีควรพฒันา 

 ควรจดัท าระบบการพฒันาศษิยเ์ก่าตามวงจรคุณภาพ PDCA ใหเ้กดิความต่อเนื่องและเชื่อมโยง
ใหเ้กดิประโยชน์กบัศษิยป์จัจบุนั 

 ข้อเสนอแนะ - 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 จดุแขง็  

 มงีบประมาณวจิยัมาก 
 มกีารบรูณาการงานวจิยัในภาคอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการเรยีนการสอน 
 สามารถประยกุตใ์ชง้านวจิยักบัการแกป้ญัหาในภาคอุตสาหกรรม 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ - 
 จดุท่ีควรพฒันา 

 วธิกีารคดัสรร วเิคราะห ์และสงัเคราะหง์านวจิยั เพื่อน าไปเผยแพรสู่่สาธารณชนยงัไม่ชดัเจน 
 รปูแบบในการเกบ็รวบรวมเอกสารของภาควชิาไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (แต่ละภาควชิาไม่

เหมอืนกนั)  
 การเผยแพรท่างดา้นจรรยาบรรณของนกัวจิยัยงัไมก่วา้งขวาง 

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรมกีารจดัท า Flow Chart แสดงขัน้ตอนการส่งเสรมิการท าวิจยั การก ากับติดตาม
ความก้าวหน้า และส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงาน ให้เหน็การเชื่อมโยงทัง้
กระบวนการอยา่งชดัเจน 

 ควรส่งเสรมิการคดัสรร วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ งานวจิยัเพื่อเผยแพร่ในวงกวา้ง (ใหผู้้ทีไ่ม่ใช่
นกัวชิาการเขา้ใจ)   

 ควรบรูณาการการเผยแพรจ่รรยาบรรณของนกัวจิยัในการประชุมหรอืสมัมนาคณะฯ 
 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จดุแขง็  

 มกีารใหบ้รกิารวชิาการแก่ภาคอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย 
 มกีารบรูณาการการบรกิารวชิาการกบัการจดัการเรยีนการสอน 
แนวทางเสริมจดุแขง็  - 

 จดุท่ีควรพฒันา 

 รปูแบบในการเกบ็รวบรวมเอกสารของภาควชิาไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (แต่ละภาควชิาไม่
เหมอืนกนั)  

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรมกีารจดัท า Flow Chart แสดงขัน้ตอนการบรกิารวชิาการ และก าหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละ
ขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 
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 ควรมกีารสรุปผลการด าเนินการบรกิารวชิาการให้เหน็ภาพรวมทัง้คณะฯทุกปี เพื่อสรา้งกลุ่มที่
เขม้แขง็และสามารถบูรณาการงานบรกิารวชิาการจากภาควชิาต่างๆ ใหไ้ดภ้าพรวมของคณะฯ
ทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 

 จดุแขง็  

 มกีารจดัท าแผนงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมอยา่งเป็นระบบ   
 มกีารด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเน้นหนกัที ่PDC 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรเพิ่มน ้าหนักการติดตามและประเมนิผล (A) ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนพฒันาในปีต่อๆ ไป เกดิวงจรคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

 จดุท่ีควรพฒันา  - 
 ข้อเสนอแนะ  - 
 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 จดุแขง็  

 มกีระบวนการส่งเสรมิให้หวัหน้าภาคจดัท าคู่มอืปฏิบตัิงาน Best Practice เพื่อเรยีนรู้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรมกีารถ่ายทอดคู่มอืปฏบิตังิานใหก้บัหวัหน้าภาคทราบทุกครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นหวัหน้าภาค 
 จดุท่ีควรพฒันา 

 ควรเน้นเกณฑ์การประเมนิคณะกรรมการประจ าคณะล่วงหน้า ให้เป็นที่รบัทราบโดยทัว่กัน 
(และมกีารประเมนิทุกปี) 

 ควรก ากบัให้มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการด าเนินงานในปีต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจน เพื่อใหเ้กดิวงจรคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

 ควรมกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายอยา่งชดัเจนและเป็นทีร่บัทราบทัว่ทัง้คณะ 
 ข้อเสนอแนะ  

 ควรส่งเสรมิให้บุคลากรทุกคนรบัทราบและมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสี่ยงให้ครบทุกด้าน 
โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยั 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จดุแขง็  

 มรีะบบ Technology ช่วยสนบัสนุนการค านวณ การก ากบั และตดิตามผล 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 จดัท าคู่มอืการอ่านรายงานสถานภาพทางการเงนิและงบประมาณจากระบบบญัชสีามมติ ิเพื่อ
สะดวกต่อการบรหิารจดัการ 

 จดุท่ีควรพฒันา 

 ยงัไมเ่หน็แผนกลยทุธด์า้นการเงนิและงบประมาณอย่างชดัเจน 
 ยงัขาดการวเิคราะหก์ารเงนิทีส่ะทอ้นตามแผนกลยทุธข์องคณะฯ อยา่งชดัเจน 

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรส่งเสรมิและพฒันาผูบ้รหิารใหใ้ชร้ะบบการเงนิและงบประมาณอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
 ควรจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารภาควิชา /คณะอย่างมี

ประสทิธภิาพ (สรา้งความเขา้ใจแก่ผูบ้รหิารระดบัภาควชิา/คณะทุกคน)  
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 จดุแขง็  

 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่ชัดเจน  สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยและ
เป้าหมายในการพฒันาคณะฯ 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 ควรมกีารน าผลการประกนัคุณภาพไปใช้ในการปรบัปรุงการท างานและพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (บางตวับ่งชี)้   

 ควรมกีารด าเนินการโครงการ EdPex ให้ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นๆ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

 จดุท่ีควรพฒันา 

 ควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศในการประกันคุณภาพให้ครบทุกองค์ประกอบ (โดยเร็ว)  
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการด าเนินการประกนัคุณภาพในทุกองคป์ระกอบ 

 ข้อเสนอแนะ  - 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม
องคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะฯมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.59 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.81 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
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ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.41 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะฯมผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.06 
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.72 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 2.25  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.67 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะฯมีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะฯมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.81 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.41 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.17 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.70 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.81 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.33 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้อง
ปรบัปรุงเร่งด่วน มคี่าเฉลีย่ 1.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มุมมองดา้นการ
บริหารจดัการ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.81 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.41 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า   
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.57 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.67 และตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.63 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวั
บ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.11 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.72 และตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 1.50 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.81 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.41 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
  มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.72 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.22 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.09 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.72 และตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 2.00 
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2. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี มคี ่าเฉลี ่ย 4.00 โดยมีตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

3. ด้านการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.80 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.63 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.50 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.67 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย
3.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

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

จดุแขง็ 

 คณะมีการก าหนดกลยุทธ์ที่โดดเด่น โดยได้รบัค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ท าใหเ้กดิมมุมองทีก่วา้ง และทนัต่อการเปลีย่นแปลง และยงัมแีผนในการปรบัปรุงทุก 
2 ปี 

 มหีลกัสตูรทีท่นัสมยัตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
 บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นทีค่รอบคลุมทุกหลกัสตูร 
 มกีจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีห่ลากหลายสนบัสนุนคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
 มกีารบรูณาการงานดา้นวจิยัและบรกิารวชิาการทีเ่ขา้กบัการจดัการเรยีนการสอน 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 คณะควรมกีารปรบัปรงุแผนกลยทุธท์ุกปี (ภายในองคก์ร) เสรมิจากการปรบัปรงุแผนฯ ทุก 2 ปี 
 ควรส่งเสรมิใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาทีด่แีละเขม้แขง็ในวงกว้าง 

 จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรก ากบัให้มกีารวางแผนที่สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละมกีารก าหนดเป้าหมายของ KPI อย่าง
ชดัเจนทุกกิจกรรม 
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 ควรก ากบัใหม้กีารวเิคราะหผ์ลจากการตดิตามเพื่อน าจุดอ่อนไปปรบัปรุงในปีถดัไปอยา่งชดัเจน 
เพื่อใหค้รบกระบวนการ PDCA (ควรเน้นทุกโครงการและกจิกรรม) 

 ควรมรีะบบและกลไกพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายวชิาชพีอื่นของคณะเอง 
นอกเหนือจากเกณฑก์ลางของมหาวทิยาลยั เพื่อสรา้งจุดเด่นของหน่วยงานใหป้รากฏ 

 ควรก าหนดระบบและกลไกการจดัเกบ็ขอ้มลู การรวบรวมเอกสาร ของภาควชิาเพื่อใชใ้นการ
อา้งองิไปในทศิทางเดยีวกนั  

 ควรมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานใหค้รบทุกกระบวนการท างาน 
 ผูบ้รหิารควรไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถน าขอ้มลูทางดา้นการเงนิมาช่วยการบรหิารใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มดีงันี้  
 

องคป์ระกอบท่ี 1 
คณะวศิวกรรมศาสตรม์กีารวางเป้าหมายในการผลติบณัฑติเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) Global Player 

(2) Local Champion และ (3) Knowledge Entrepreneur เพื่อรองรบัการแข่งขนัในระดบัสากล ส่งผลให้
คณะมกีารวางแผนหลกัสตูรและการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาทีช่่วยดงึศกัยภาพของบณัฑติใหส้ามารถไป
ประกอบอาชพีไดต้รงตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 
 คณะวศิวกรรมศาสตรม์กีารจดัการศกึษาที่สอดคล้องกบัการจุดมุ่งหมายในการผลติบณัฑติให้เป็น
วศิวกรทีม่คีวามรูท้ีเ่ป็นเลศิและมทีกัษะในระดบัสากล (global player) เช่นมกีารจดัท าแผนและสนับสนุนให้
นักศกึษาไปท า internship และ international program with research and internship opportunities 
abroad และผลติบณัฑติทีเ่ป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(local champion) เช่น 
หลกัสตูร CHEPS 
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