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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 บัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อม (บัณฑิตร่วมฯ)  มี

หลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 6 หลกัสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปรญิญาเอก 2 หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทั ้งสิ้น 544 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 308 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 236 คน ตลอดจนมีผู ้ส าเร ็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2554 รวมทัง้สิน้ 254 คน แบ่งเป็นระดบัปร ิญญาโท จ านวน 162 คน และระดับปริญญาเอก 92 คน 
นอกจากน้ีคณะมบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 51 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ
แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั จ านวน 21 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 30 คน 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมิน
ไดศ้ึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พร้อมทั ้ง
ไดต้รวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ  ตลอดจนได้ร ับทราบข้อมูล 
ข่าวสารการด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 บัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิ่งแวดล้อม (บัณฑิตร่วมฯ) มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก  (4.76)  โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า 
คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 6 องคป์ระกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การเร ียน
การสอน (5.00) องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การวิจ ัย 
(5.00)  องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม (5.00)  องค์ปร ะกอบที่ 8 การเง ินและ
งบประมาณ (5.00)  และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 5.00 )  ส าหร ับ
องคป์ระกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 
ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (4.00) องคป์ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่
สงัคม (4.00) และองคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจ ัดการ (4.33 )   
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ใน ของบ ัณฑ ิตว ิท ย าล ัย ร ่ว มด ้านพล ัง ง านและ

สิ่งแวดล้อม รอบการประเมินปี 2554 มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  ผศ.ดร.สมหมาย ผวิสอาด  ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร)ี 
2.  ผศ.ดร.บุนยรชัต ์กิตยิานันท์  กรรมการ 

(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 
3.  คุณประทีป ช่วยเกิด  กรรมการ 

(มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
4.  รศ.ดร.อุดมศิลป์ ป่ินสุข  กรรมการ 

(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 
5.  ผศ.สุเมธ  องัคะศิรกุิล  กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ปานจนัทร ์ ศรจีรูญ  กรรมการ 
7.  คุณนิลุบล  แหยมอุบล  กรรมการ 
8.  คุณรตันาภรณ ์  แวเจะ  กรรมการและเลขานุการ 
9.  ดร.วัชระ  เลีย้วเรยีน  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติับณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อมโดยสังเขป 
 บัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อม (บัณฑิตร่วมฯ)  จัดตัง้ขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีในปี พ.ศ. 2541  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ไดร้บัการสนับสนุนเบื้องตน้
จากส านักงานนโยบายพลงังานแห่งชาตใินขณะนัน้ ดว้ยเงนิอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสร ิมการอนุร ักษ์
พลงังาน ภายใต ้“โครงการร่วมในการผลติบัณฑติศึกษาและพฒันางานวิจยัดา้นเทคโนโลยีพลังงานและ
เทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม” ต่อมาในปี 2542 เมื่อรฐับาลไทยไดม้กีารลงนามในสญัญาเงนิกู้ธนาคารแห่งเอเชีย 
(ADB) เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการพฒันาบัณฑติศึกษาและวิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่ง
ไดร้เิร ิม่โดยทบวงมหาวิทยาลยัขณะนัน้ ซึง่ก่อนการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ บัณฑิตร่วมฯ เป็น 1 ใน 7 
โครงการที่ไดร้บัคดัเลอืกจากข้อเสนอทัง้สิน้ประมาณ 50 โครงการทัว่ประเทศเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ความ
เป็นเลศิทางวิชาการ ในลกัษณะเครอืข่ายความร่วมมือ ในสาขาที่ม ีความส าค ัญต่อการพัฒนาต้นทุน
ทรพัยากรบุคคลและฐานความรูเ้พื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เครอืข่ายความร่วมมอืของบัณฑติร่วมฯ ประกอบดว้ย 5 สถาบัน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี(สถาบันแกนน า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบัน
เทค โนโลยีนานาชาติสิร ินธ ร  แห่ งมหาวิท ย าลัย ธ ร รมศาสตร์ มห าวิท ย าลัย เ ชี ย งให ม่และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์จุดหมายหลกัของเครอืข่ายคอืการพฒันาก าลงัคนระดบัปรญิญาโทและเอก 
และการผลติผลงานวิจยัในสาขาที่เกี่ยวกับประสทิธภิาพการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิง
ฟอสซิล การจ ัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ ์กับการผลิตและการใช้พลังงาน ทั ้งในเ ชิง
เทคโนโลยีและเชิงนโยบาย ตลอดจนการสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคการผลิตและ
หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง 

 
ปรชัญา 

ปญัญาและความรูจ้ะเกิดไดด้ว้ยงานวิจยั 
 
ปณิธาน 
 สรา้งปญัญา ชี้น าสงัคม รบัใช้ประชาชนดว้ยการวิจยั 
 
วิสยัทศัน์ 
 เป็นศูนย์วิจยัและการศึกษาขัน้สูง ดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศชัน้แนวหน้าของอาเซยีน 
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พันธกิจ 
 สรา้งองคค์วามรู ้นวัตกรรม และพฒันาก าลงัคนระดบัสูง เพื่อขับเคลื่อนและตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนและสงัคมในการพฒันา และการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพคุม้ค่าเชิง
เศรษฐศาสตร ์คุม้ครองสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 
 
กลยุทธ ์

1) การพัฒนาก าลงัคนระดบัสูง 
สนับสนุนการพฒันาก าลงัคนระดบัปรญิญาเอกที่ม ีทักษะด้านการวิจ ัยสูง  และก าลังคนระดับ

ปรญิญาโทที่มทีักษะวิชาชีพ ทัง้ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการวางนโยบายและแผน 
รวมทัง้การฝึกอบรมบุคลากรส าหรบัภาคเอกชนและภาครฐั  

2) การวิจัย 
สนับสนุนการพฒันาและบรหิารจดัการโปรแกรมวิจยั  (Research program)  ที่ม ีผลกระทบสูง

ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสาธารณประโยชน์ โดยการด าเนินการวิจ ัยทั ้งงานวิจ ัยประยุกต์ที่
ตอบสนองความตอ้งการในปจัจุบัน     และงานวิจยัที่เป็นการปูรากฐานการพึง่พาตนเองในระยะยาว ทั ้ง
การวิจยัดา้นเทคโนโลยีและดา้นนโยบาย ตลอดจนการวิจยัร่วม และ/หรอืการวิจยัที่ ว่าจ ้างโดยภาคผลิต
และภาครฐั 

3) การบริการวิชาการ 
สนับสนุนการเผยแพร่ความรูแ้ละการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บร ิการทดสอบ/ตรวจสอบ 

การให้ค าปรกึษาและการศึกษา/วิเคราะห์แบบมอือาชีพ 
4) ด้านวฒันธรรมองคก์ร 

บูรณาการการถ่ายทอดความรูด้า้นการประหยัดและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และการ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  รณรงคก์ารประหยัดพลงังานภายในองคก์รเพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ีกับสังคม 
รวมถงึกระตุน้ให้นักศึกษาจดักิจกรรมที่เป็นการสบืสานประเพณไีทยและพุทธศาสนา 
1.4 บริบทด้านกลยุทธ ์  
ความท้าทายเชิงกล

ยุทธ ์
ส่ิงท่ีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ  พฒันาให้บัณฑติวิทยาลยัร่วมฯ มขีีดความสามารถ เป็นที่ยอมร ับในการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา การฝึกอบรม และผลติผลงานวิจยัที่มคีุณภาพสูง รวมทั ้งให้บร ิการทาง
วิชาการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม และเสร ิมสร ้างความสามารถในการ
พึง่พาตนเองทางเทคโนโลยี ในการพฒันาและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ ิภาพ คุ ้มค่า
เชิงเศรษฐศาสตร ์มคีวามยัง่ยืน และคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

ด้านปฏิบติัการ 
 

 พฒันาหลกัสูตรการศึกษาให้เป็นที่ยอมรบัในระดบันานชาต ิ
 การพฒันาหลกัสูตรระดบันานาชาตริะดบัปรญิญาโทที่เ น้นวิชาชีพให้เป็นที่ยอมร ับใน
วงการวิชาชีพทัง้ในประเทศและระดบัภูมภิาค 

ด้านทรพัยากร
บุคคล 
 

 การเพิม่ความแข็งแกร่งของคณาจารย์เพื่อรองรบัการสอนในหลกัสูตรวิชาชีพ 
 เพิม่จ านวนอาจารย์สมทบให้มส่ีวนเกี่ยวข้องกับการวิจ ัยและควบคุมวิทยานิพนธ์เป็น
รอ้ยละ 80 ของจ านวนอาจารย์สมทบทัง้หมด 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
บัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.  2555 เพื่อว างแผนตรวจ
เยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลักฐาน ตลอดจนก าหนด
เกณฑก์ารประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความร ับผิดชอบ
ของแต่ละองคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.สมหมาย ผวิสอาด / ผศ.สุเมธ  องัคะศิรกุิล 

องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.บุนยรชัต ์กิตยิานันท์ / รศ.ดร.อุดมศิลป์ ป่ินสุข 
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ คุณประทีป ช่วยเกิด / คุณรตันาภรณ ์ แวเจะ /  

ดร.วัชระ  เลีย้วเรยีน 
 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ปานจนัทร ์ ศรจีรูญ / คุณนิลุบล  แหยมอุบล  
                                                              
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวับ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในได้เยี่ยมชมสถานที่จร ิงของคณะ แลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นกับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษา
รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ 
ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผู ้ส าเร ็จ
การศึกษา จ านวนหลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผู ้ประเมินจะมีการรายงานผลอย่างไม่เป็น
ทางการให้แก่ผูบ้รหิารและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   
ท าการ นับจากวันประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบับสมบูรณ์ส่ง
ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,7,8 (7 ข้อ) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
17.00 

ร้อยละ 100 5.00 
17.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
13.00 

ร้อยละ 64.71 5.00 
17.00 

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

ตวับ่งช้ี 4.3 0.00 
70931268.57 

3,377,679.46 5.00 
21.00 

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

รวมคะแนนการประเมิน     4.76 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ  

I P O รวม  

  
  
  

    องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   องค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 7 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   
   องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.71 5.00 4.76 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

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

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

  
  
 
 

 มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

มาตรฐานท่ี 2             

มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 4.78 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.71 5.00 4.76 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  

 
  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 5.00 4.71 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.75 - 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 4.50 - 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 4.71 5.00 4.76 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

คณะบณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  
  

  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ และความพร้อม ใน
การจดัการศึกษา 

            
   (1) ด้านกายภาพ - - - - 

 
  

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.40 - 4.40 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ ของมาตรฐานท่ี 1 5.00 4.67 - 4.73 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

            
   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   (4) ด้านการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.75 5.00 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของทกุมาตรฐาน 5.00 4.71 5.00 4.76 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 
บณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งช ี้ท ี ่1           
ตวับ่งช ี้ท ี ่2           
ตวับ่งช ี้ท ี ่3 ร้อยละ 25 9/18 ร้อยละ50.00 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งช ี้ท ี ่4 ร้อยละ 50 18.50 / 14 ร้อยละ132.14 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 5.00 
ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตวับ่งช ี้ท ี ่5 ร้อยละ 20 47 / 21 ร้อยละ 223.81 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งช ี้ท ี ่6 ร้อยละ 20 5 / 21 ร้อยละ 23.81 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งช ี้ท ี ่7 ร้อยละ 10 5 / 21 ร้อยละ 17.86 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 5.00 
ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งช ี้ท ี ่8 ร้อยละ 30 6 / 18 ร้อยละ 33.33 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งช ี้ท ี ่9 5 ข้อ 1,2,3,4,5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 
ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช ี้ท ี ่10 5 ข้อ 1,2,3,4,5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งช ี้ท ี ่11 5 ข้อ 1,2,3,4,5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5.00 
ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 5.00 
ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 
ตวับ่งช ี้ท ี ่12         
ตวับ่งช ี้ท ี ่13         
ตวับ่งช ี้ท ี ่14 4.5 126 / 17 6.18 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 5.00 
ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช ี้ท ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 5.00 
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5.7 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง จุ ดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง ตามราย
องคป์ระกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
  

จุดแขง็  
1. บัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดล้อมมีคณะกรรมการอ านวยการที่ประกอบด้วย

ผูท้รงคุณวุฒิจากภาครฐัและดา้นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดา้นพลงังานและสิ่งแวดล้อมโดยตรงที่
สามารถส่งเสรมิแนวทางนโยบายไดเ้ป็นอย่างด  ี

 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ผูบ้รหิารควรใช้กลไกของคณะกรรมการอ านวยการในการส่งเสรมิพนัธกิจของหน่วยงานให้เตม็ที่  
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จุดแขง็ 

1. มกีารด าเนินการครบ 
2. คณาจารย์มคีุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการที่สูง 

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรการด าเนินการให้ครอบคลุมในทุก aspect 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลการด าเนินการไม่สอดคลอ้งกับหลกัฐาน  
2. รายวิชาหลกัสูตร/รายวิชาต่างๆ/ค าอธบิายรายวิชา 
3. ระบบการจดัเก็บเอกสาร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เห็นควรเพิม่รายละเอยีดเอกสารที่แสดงถึงการมีระบบเปิด -ปิดหลักสูตรใหม่ เช่น โครงการ
แผนการด าเนิน การขออนุมตัเิปิด -ปิดหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย เพื่อความชัดเจน เพราะ
เอกสาร Flow chart อาจจะเป็นการแสดงขัน้ตอนเท่านัน้ 

2. ควรมรีายวิชาหลกัสูตร/รายวิชาต่างๆ/ค าอธบิายรายวิชาในทุกระดบัการศึกษา 
3. เห็นว่าทุกหลกัสูตรรายวิชาส่งเสรมิทักษะการเร ียนด้วยตนเองน่าจะเป็นการสอนที่ม ีการเน้น

ผูเ้รยีนส าคญั/ศึกษาดว้ยตนเอง เช่น การสอนโดยใช้ e-learning / Web base 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

จดุแขง็  
1. มกีารใช้ Technology มาพฒันากิจกรรมการพฒันานักศึกษา เช่น Facebook 
2. คณะมนัีกศึกษาเรยีนแบบเตม็เวลาและมจี านวนไม่มาก ท าให้การง่ายต่อการเข้าถงึข้อมูลและการ

บรหิารจดัการ 
 

  แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. สรา้งเครอืข่ายให้ครอบคลุมทัง้ในส่วนของนักศึกษาปจัจุบัน ศิษย์เก่า และผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย ที่

นอกเหนือจาก Facebook  เช่น จดัท าเว็บไซต ์Alumni 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

จุดแขง็  
1. คณะมรีะบบและกลไกบรหิารงานวิจยัที่เข้มแข็งและมศีักยภาพดา้นการวิจยัสูง  
2. คณะมรีะบบและกลไกในการจดัการความรูจ้ากงานวิจยัที่ชัดเจน 

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรสนับสนุนให้มกีารบูรณาการงานวิจยักับการเรยีนการสอนผ่านจ านวนวิชาให้หลากหลายขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. แบบฟอรม์ “เอกสารยืนยันการน าผลจากโครงการวิจยัไปใช้ประโยชน์” ควรเพิ่มเติมวันที่ที่น า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จุดแขง็  
1. มโีครงสรา้งการบรหิารงานที่สนับสนุนการบรกิารทางดา้นวิชาการอย่างชัดเจน 
2. มกีารบรกิารวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและมผีลกระทบต่อการพฒันาประเทศสูง  

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรเพิม่งานบรกิารวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอนให้มากขึ้น 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรเพิม่ความสอดคลอ้งหรอืรายละเอยีดของเอกสารอา้งองิให้สอดคลอ้งกับบรบิทของผลการ

ด าเนินงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่สังคมกับการเร ียนการ

สอนและการวิจยั แทนการประเมนิผลการด าเนินงานบรกิารวิชาการของแต่ละโครงการ  
2. ควรรายงานผลการด าเนินงานบรกิารวิชาการให้ครอบคลุมหลายกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพที่สูงของหน่วยงาน 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรยีนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะมกีารจดัการเรยีนการสอนที่สอดแทรกเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน

ยิ่งขึ้น เช่น การอนุรกัษพ์ลงังานของบ้านเรอืนไทย เป็นตน้ 
  
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแขง็  
1. ผูบ้รหิารมวีิสยัทัศน์ มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาอย่างสม ่ าเสมอ และ

สนับสนุนให้บุคลากรมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ 
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ในการจดัการความรู ้ควรด าเนินการถอดความรู ้ออกมาเป็นประเด ็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง

ให้กับผูท้ี่เข้ามาใช้ประโยขน์ 
2. ควรน าสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยการมาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต

วิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จุดแขง็  

1 ผูบ้รหิารมกีารตดิตาม ตรวจสอบการบรหิารงบประมาณอยู่อย่างสม ่าเสมอ 
2 มกีารใช้ระบบสารสนเทศในการบรหิารงบประมาณ 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

จุดแขง็  
1. คณะมกีารแบ่งกลุ่มผูร้บัผดิชอบงานดา้นการประกันคุณภาพตามกลุ่มงานที่ชัดเจน 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แผนผงัของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรอธบิายให้เห็นภาพที่ชัดเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมรีะบบและกลไกที่มกีารขับเคลื่อนหรือด าเนินการอยู่ เช่น มีการจ ัดการ มีหน่วยงานที่

รบัผดิชอบ หรอืกลุ่มบุคคลที่เป็นผูด้ าเนินการ 
 

วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม (ถ้ามี) 
1. มรีะบบประกันคุณภาพ Online ท าให้ลดการใช้กระดาษ 

 
5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของบัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉล่ีย 4.76 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า และ
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด เท่ากับ 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 
4.71 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลีย่นการเขียนได ้โดยองิตาม
ผลของตาราง ป.2) 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมิน
อยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 
5.00 ทัง้ 3 ดา้น 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า และดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 5.00 ทั ้ง 2 
ดา้น 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

 
5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของบัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ ค ือ มีค่าเฉลี่ย 4.71 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลีย่นการเขียนได ้โดยองิตามผลของตาราง ป.3) 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมินอยู่

ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.67 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.83 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของบัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต 
มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ คอื มคี่าเฉลีย่  4.71 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลีย่นการเขียนได ้โดยองิตามผลของตาราง ป.4) 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย  มีผลการประเมินอ ยู่ในระดับดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 4.71 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.75 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัย
น าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่เท่ากัน คอื 5.00 
 มุมมองด้ านบุคลากรการ เรียนรู้และนวัตกรรม  มีผลการป ระเมินอยู่ในระดับดีมาก           
มคี่าเฉลีย่ 4.75 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50  
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้าและตัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.71 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลี่ยนการเขียนได้ โดยอิงตามผลของ
ตาราง ป.5) 
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.73 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ เป็นการประเมนิระดบัมหาวิทยาลยั จงึไม่ไดน้ าผลคะแนนมาแสดง  
2. ดา้นวิชาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่เท่ากัน คอื 5.00 
3. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน

กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.40 โดยมีต ัวบ่งชี้

ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาก มคี่าเฉลีย่ 4.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้าและตัวบ่งชี้ด ้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.75 
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1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการและตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน  5.00  

2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 

3. ดา้นการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 
4.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ด้านการท านุบ ารุง ศิลป ะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ ในร ะดับ ดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็  
1. คณะมคีวามพรอ้มในดา้นวิชาการทัง้ในส่วนของอาจารย์ เคร ื่องมอือุปกรณ ์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน   
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การสรา้งความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มในต่างประเทศเข้าร่วมเป็น 
Consortium กับ JGSEE 

 
 ข้อเสนอแนะ 

การสรา้งบทบาทการเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางวิชาการดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มที่เข้าถงึสงัคมหรือ
สงัคมตอ้งเรยีกหาในประเดน็ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เจน ค ือ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยที่สงัคมจะได้ร ับข้อมูลข่าวสารที่เ ป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการเง ิน เป็นต้น  
แนวทางที่สามารถท าไดค้อื การใช้เคร ื่องมอืดา้นสื่อสารมวลชน เช่น การเปิดแถลงข่าว หรอืการจดัเสวนา 
ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม แต่กิจกรรมดงักล่าวตอ้งอาศัยการจดัอย่างต่อเน่ืองและสม ่ าเสมอ และเมื่อ
ประชาชนเกิดปญัหาวิกฤตดา้นพลงังานและสิ่งแวดล้อม สังคมต้องเร ียกหา JGSEE เพื่อให้ JGSEE 
เสนอทางออกหรอืแนวทางการแก้ไขปญัหาแก่สงัคม ซึง่แนวทางดังกล่าวจะเป็นการประยุกต์กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (Corporate social responsibility, CSR)  ของ JGSEE จาก
ภาคทฤษฎีหรอืวิชาการสู่ภาคปฏิบัต ิ (Academic to practical approach) โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้น ค ือ 
สงัคมจะไดร้บัข้อมูลข่าวสารดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานหรือต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน  
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของคณะบัณฑติวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มดีงัน้ี  

 
การน าระบบ Information Technology มาใช้กับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในที่ถ ือ

ว่าเป็น Best Practice ของ JGSEE ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
กับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้กับคณะอื่นหร ือหน่วย งานอื่นในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรไีด  ้
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