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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

      สถาบันวิท ยาการหุ่ นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)  เด ิมเป็นศูนย์วิจ ัยภายใต้ส า นักวิจ ัยและบริการ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีใช้ชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัต ิการพัฒนา
หุ่นยนตภ์าคสนาม” ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพฒันาการศึกษาฉบับที่  7 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี มีมติยกวิ ทยฐานะของศูนย์
ปฏิบัตกิารพฒันาหุ่นยนตภ์าคสนาม เป็นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  โดยมีหน้าที่วิจ ัยพัฒนา 
ให้บรกิารวิทยาการแก่สงัคม และเปิดสอนหลกัสูตรที่มคีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได ้  
 การด าเนินงานของฟีโบ้จากอดตีจนถงึปจัจุบัน มุ่งเน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถเชิงวิชาการ
ในสาขาวิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ม ีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นผูน้ าในสหวิทยาการ ทัง้ทางดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ  รวมไปถึง
การพฒันาความสามารถในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้อ งและส่งเสร ิมกับสถานภาพ
ปจัจุบันของประเทศไทย  ที่ก าลงัเตบิโตทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอย่างต่อเน่ือง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. มุ่งสู่ความเป็นสากลในดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีอตัโนมตั ิ ให้มคีวามทัดเทียมกับ
สถาบันวิจยัระดบันานาชาต ิ

2. ผลติบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเทคโนโลยีให้มคีุณภาพ 
สามารถแข่งขัน และช่วยลดความเสยีเปรยีบทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ  

3. เป็นองคก์รที่บรกิารสงัคมและเผยแพร่ความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีหุ่นยนตใ์ห้แก่
เยาวชน และผูท้ี่สนใจ 

 
ปรชัญา วิสยัทศัน์ พันธกิจ วตัถปุระสงค ์และกลยุทธ ์
ปรชัญา  

ความเช่ือพ้ืนฐาน : เชื่อมัน่และสนับสนุนบุคคลที่มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ แต่ยังคงไว้ซึง่ความสมดุล
ระหว่างความสนใจส่วนตวัและประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

วิสยัทศัน์ (VISION)  
เป็นองคก์รที่มคีวามเป็นเลศิทางวิทยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลยี อนัน าไปสู่การแก้ไข
ปญัหาของประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

พันธกิจ (MISSION)  
1. สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้างดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลยี 
2. ประยุกตใ์ช้องคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัความสามารถการแข่งขันของประเทศ  
3. ถ่ายทอดและจดัการองคค์วามรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองค์กรและสู่สงัคม 
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ในรอบการประเมนิปี 2554 สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 3 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีจ านวน
นักศึกษารวมทัง้สิน้ 80 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปร ิญญาโท จ านวน 73 คน และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 7 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 25 คน แบ่งเป็นระดับปริญญา
โท จ านวน 25 คน ส่วนระดบัปรญิญาเอกยังไม่มผีู ้ส าเร ็จการศึกษา นอกจากน้ี สถาบันมีบุคลากรรวม
ทัง้สิน้ 16 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ ปฏิบัต ิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เ ป็น
อาจารย์และนักวิจยั จ านวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน 

ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ใน     
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง หลกัเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าดว้ย  การรายงานผล  
การป ระกันคุณภาพการศึ กษา  ที่ก าหนดให้ ต ัง้ แต่ ปี การศึ กษา  2550 เ ป็นต้นไป  สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. )  ภา ย ใน 120  ว ันนับ จ ากว ันสิ ้นปี ก ารศ ึกษาของแต่ล ะ
สถานศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน ทัง้น้ีเพื่อให้ มจธ. สามารถด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อ สกอ. ไดท้ันตามก าหนดเวลา มจธ. จงึไดก้ าหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รอบการประเมินปี  2554 ในวันที่ 30
กรกฎาคม 2555  

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะมวีัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของคณะวิชา โดยวิเคราะห์และเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ มจธ. ก าหนด เพื่อให้คณะวิชาได้ร ับทราบจุด
แข็ง จุดที่ควรปรบัปรุง ตลอดจนไดร้บัข้อเสนอแนะในการพฒันาคณะวิชา 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมิน
ไดศ้ึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้ง
ไดต้รวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ  ตลอดจนได้ร ับทราบข้อมูล 
ข่าวสารการด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน และผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
ดงัน้ี 
 สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัด ี(4.08) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ   พบว่า  สถาบันมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ดมีาก มจี านวน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (4.67)  องค์ประกอบที่ 7 การบ ร ิห ารและการจ ัดการ 
(4.67 )  และองคป์ระกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00)  ส าหร ับองค์ประกอบที่สถาบันมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัด ีมจี านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 2 การเร ียนการสอน (3.97) 
และ องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00 )  ส่วนองค์ประกอบที่สถาบันมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ มจี านวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา (3.00) องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (3.50) และองค์ประกอบที่ 6 การท านุ-
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (3.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ รอบการประเมินปี 2554 ของสถาบัน

วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.ณรงค ์   อยู่ถนอม ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.ชัยรตัน์ ตัง้ดวงด ี กรรมการ 
3.  ผศ.สนัน่ สระแก้ว กรรมการ 
4.  ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช กรรมการ 
5.  รศ.ดร.สุชปา เนตรประดษิฐ ์ กรรมการ 
6.  ดร.สุจนิต ์ จริะชีวะนันท์ กรรมการ 
7.  นางเอมอร เศรษฐว์รกิจ กรรมการ 
8.  นายวิทยากร เทพสุรวิงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
9.  ดร.สุคนธ ์ ตนัตไิพบูลย์วุฒิ ผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
1.1 สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
ประวติัความเป็นมา 
       สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (ฟีโบ้)  เด ิมเป็นศูนย์วิจ ัยภายใต้ส านักวิจ ัยและบริการ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีใช้ชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัต ิการพัฒนา
หุ่นยนตภ์าคสนาม” ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างแผนพฒันาการศึกษาฉบับที่  7 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี มีมติยกวิทยฐานะของศูนย์
ปฏิบัตกิารพฒันาหุ่นยนตภ์าคสนาม เป็นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  โดยมีหน้าที่วิจ ัยพัฒนา 
ให้บรกิารวิทยาการแก่สงัคม และเปิดสอนหลกัสูตรที่มคีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปรญิญาได ้  
 การด าเนินงานของฟีโบ้จากอดตีจนถงึปจัจุบัน มุ่งเน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถเชิงวิชาการ
ในสาขาวิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ม ีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นผูน้ าในสหวิทยาการ ทัง้ทางดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ  รวมไปถึง
การพฒันาความสามารถในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสร ิมกับสถานภาพ
ปจัจุบันของประเทศไทย  ที่ก าลงัเตบิโตทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอย่างต่อเน่ือง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. มุ่งสู่ความเป็นสากลในดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีอตัโนมตั ิ ให้มคีวามทัดเทียมกับ
สถาบันวิจยัระดบันานาชาต ิ

2. ผลติบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเทคโนโลยีให้มคีุณภาพ 
สามารถแข่งขัน และช่วยลดความเสยีเปรยีบทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ 

3. เป็นองคก์รที่บรกิารสงัคมและเผยแพร่ความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ให้แก่เยาวชน และผูท้ี่สนใจ 

 
ปรชัญา วิสยัทศัน์ พันธกิจ วตัถปุระสงค ์ และกลยุทธ ์
ปรชัญา  

ความเช่ือพ้ืนฐาน  
เชื่อมัน่และสนับสนุนบุคคลที่มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ แต่ยังคงไว้ซึง่ความสมดุลระหว่างความสนใจ
ส่วนตวัและประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
วิสยัทศัน์ (VISION)  

เป็นองคก์รที่มคีวามเป็นเลศิทางวิทยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลยี อนัน าไปสู่การแก้ไข
ปญัหาของประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
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พันธกิจ (MISSION)  
1. สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้างดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละการจดัการเทคโนโลยี 
2. ประยุกตใ์ช้องคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัความสามารถการแข่งขันของประเทศ  
3. ถ่ายทอดและจดัการองคค์วามรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในองคก์รและสู่สงัคม 

 
หลกัการ  

การท างานอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถถ่ายทอดปญัญา ความคดิสรา้งสรรค์และความรู ้ไป สู่ผลที่
จบัตอ้งได ้

 
เป้าหมาย 
 เป้าหมาย 15 ปี 

มุ่งสู่ความเป็นสากลในดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีอตัโนมตั ิ ให้มคีวามทัดเทียมกับ
สถาบันวิจยัระดบันานาชาต ิ

 เป้าหมาย 5 ปี 
สรา้งรากฐานที่แข็งแกร่งดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ เพื่อความพรอ้มในการมุ่งสู่
ความเป็นสากลในดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลยีอตัโนมตั ิ 

 
กลยุทธ ์

จากปรชัญา วิสยัทัศน์  พนัธกิจ เป้าหมายของสถาบันฯที่ก าหนดไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว 
สถาบันไดก้ าหนดกลยุทธ ์10 ปี (2548-2558)  เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันหุ่นยนตช์ัน้น าระดบัโลกด้วยการ
พจิารณาข้อมูล 4 ดา้น สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ (ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่ 10) คอื  

1. ดา้นการเรยีนรูแ้ละสรรสรา้งนวัตกรรม  
2. ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการให้สูงขึ้นทัง้ Output และ Outcome   
3. ดา้นการบรหิารงบประมาณ 
4. ดา้นจดัการดา้นทรพัย์สนิและปญัญา  

 
อตัลกัษณ์ 
 เป็นสถาบันวิจยัชัน้น าในระดบัสากลดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ    ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ ผ่านขบวนการบรหิารจดัการเทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง  
 
เอกลกัษณ์ 
 เป็นหน่วยงานที่ท างานใกลช้ิดร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอก เพื่อน าวิทยาการดา้น
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัไิปแก้ไขปญัหาที่มอียู่ 
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บริการหลกั กระบวนการบริการ-พันธกิจหลกั 
ผลติภณัฑ์หรือบริการ วธิกีารใหบ้ริการ ผู้รับบริการ 

หลกัสูตร 
1. วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
การพฒันาความสามารถทางการ
แข่งขนัเชงิอุตสาหกรรม 
2. วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการหุ่นยนต์และ
ระบบ 
3. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัิ 

 
- เรียนในชัน้เรียน 
- ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- จดัศกึษา/ ดูงาน นอกสถานที ่
- เรียนรู้ในสถานทีจ่ริง 

 
- นักศกึษาปริญญาโท 
- นักศกึษาปริญญาเอก 

บริการทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
1 การสอนปรับพื้นฐาน 
2  บริการทบทวนบทเรียน  
3  ทุนการศกึษา 
4  บริการดา้น IT 
 

- จดัการสอนแบบ Class Project, Case 
Study) 
- จดัพื้นทีส่่วนตัวส าหรับ นศ. 
- จดั Research Seminar 
- จดัใหม้หีอ้งปฏบิตัิการ LAB  
- จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
- E-Learning บนเวป็ไซด์ FLS 
- การคดัเลอืกผู้มศีกัยภาพรับทุน 
- ระบบ server / ระบบแม่ข่ายขององค์กร 

- นักศกึษาปริญญาโท 
- นักศกึษาปริญญาเอก 
- อาจารย์/ นักวจิยั 

งานวจิยั 
- งานวจิยัทีไ่ดร้ับทุนจากภายนอก 
- งานวจิยัทีไ่ดร้ับทุนจาก มจธ. 
- งานวจิยัทีร่่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ 

- รายงานการวจิยั  
- ส ิง่ประดษิฐ์/ชิ้นงาน  
- ผลงานตีพมิพ์ 

- หน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานเอกชน 
 

งานบริการวชิาการ 
-  งานใหค้ าปรึกษา/งานทีป่รึกษา  
-  งานจดัฝึกอบรม สมัมนา ประชุม
เชงิปฏบิตัิการ 
-  งานวางระบบ ออกแบบ สร้าง
เครื่องมอื  

 
- รายงานการด าเนินงาน 
- การจดับรรยาย/อบรม  
- สิง่ประดษิฐ์/ชิ้นงาน  
- ใหค้ าปรึกษาในสถานทีจ่ริง 

 
- หน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานเอกชน 
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ข้อมูลพนักงาน 
1.ประเภทและจ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
1. พนักงานสายวชิาการและสนับสนุนวชิาการ     
    - อาจารย์ 7 24.14 
    - นกัวจิยัและผู้ช่วยนักวจิยั 3 10.34 
2. พนักงานสายวชิาชพีอ ืน่ 6 20.69 

รวม (1+2) 16 55.17 
3. ลูกจา้งชัว่คราว     
   - เจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ 2 6.90 
   - เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 1 3.45 
   - เจา้หน้าทีบ่ริการการศกึษา 1 3.45 
   - เจา้หน้าที ่@M 1 3.45 
   - วศิวกร 7 24.14 
   - นักวจิยั 1 3.45 

รวม (3+4) 13 44.83 

รวม (1+2+3+4) 29 100.00 

 

 2. ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์  

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

อาจารย์ 4 57.14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 14.29 

รองศาสตราจารย์ 2 28.57 

รวม 7 100.00 
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3. คุณวฒิุของบุคลากร 
         

สถานภาพ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม  

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พนักงานสายวชิาการ 0 0 0 0 7 24.14 7 24.14 

2. พนักงานสนับสนุนวชิาการ 1 3.45 2 6.90 0 0 3 10.34 

3. พนักงานสายวชิาชพีอ ืน่ 4 13.79 1 3.45 0 0 5 17.24 

4. ลูกจา้งมหาวทิยาลยั 5 17.24 9 31.03 0 0 14 48.28 

รวม 10 34.48 12 41.38 7 24.14 29 100.00 

 
สถานท่ี เทคโนโลยีท่ีใช้ และการอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังาน  

สถาบันจดับรรยากาศการวิจยัให้เป็นแบบสากล  เปิดตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน  เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรและนักศึกษาไดใ้ช้สถานที่ในการท างานอย่างเต็มที่  ส าหร ับป ัจจุบันสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนามมสีถานที่ท าการแบ่งเป็น 2 แห่ง คอื พืน้ที่อาคารฟีโบ้ และพืน้ที่ชัน้ 14 อาคารสถาบันนวัตกรรม
การเรยีนรู ้เฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา มูลนิธ ิไทยคม ด้านการใช้งานพื้นที่ของสถาบันนั้นจะค านึงถึง
ประสทิธผิลและคุม้ค่าให้มากที่สุดดงัน้ี    

- มกีารวางผงัพืน้ที่การใช้งานที่มอีย่างจ ากัดให้สามารถรองรบัการท างานของทุกฝ่าย     
- มกีารจดัหาจดัอุปกรณส์ านักงานไว้อ านวยความสะดวกและเอือ้ต่อการท างานของบุคลากรทุกฝ่าย

อย่างเหมาะสม   
- มกีารจดัหาอุปกรณว์ิจยัเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ในการศึกษาและงานท าวิจยัในห้องปฏิบัตกิาร

ต่างๆ ของสถาบันฯ 
- มกีารให้ความส าคญัเร ื่องความสว่างและความสะอาดของพืน้ที่ท างาน    
- มรีะบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอือ้ประโยชน์ต่อการท างาน ไดแ้ก่ 

- ระบบ Server: FIBO-Server  
- ระบบอเีมล:์ Mail Server  
- ระบบ Intranet 
- เว็บไซตส์ถาบัน: www.fibo.kmutt.ac.th 
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กฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับคณะ  

ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี มีมติยกวิทย -
ฐานะของศูนย์ปฏิบัตกิารพฒันาหุ่นยนตภ์าคสนาม เป็นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมีหน้าที่
วิจยัพฒันา ให้บรกิารวิทยาการแก่สงัคม เปิดสอนหลกัสูตรที่มคีวามสามารถเฉพาะทางและมอบปริญญา
ได ้    

สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม  มผีูอ้ านวยการเป็นผูบ้ังคบับัญชารบัผดิชอบงานของสถาบัน  
และมรีองผูอ้ านวยการ 3 ฝ่าย ท าหน้าที่รบัผดิชอบงานของแต่ละฝ่าย  (ตามปรากฏในโครงสร ้างการ
บรหิารงาน)   นอกจากน้ีสถาบันมีข้อบังค ับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม พ.ศ. 2550 ทัง้น้ีเพื่อให้การบรหิารงานสถาบันเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและถูกตอ้ง    
 
1.2 โครงสร้างองคก์ร 

  
โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา  
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 นอกจากน้ี สถาบันไดส้รา้งเครอืข่ายและพนัธมติร เพื่อความร่วมมือด้านก าลังคน  ความร่วมมือ
ทางวิชาการ  รวมถงึเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรพัยากรกับองคก์รภายนอกหลายแห่งดว้ยกัน   
 โอกาสน้ีสถาบันขอยกตวัอย่างหน่วยงาน ซึ่งสถาบันมีการติดต่อประสานงาน และสร ้างความ
ร่วมมอืในการท างานดว้ยในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา อาทิเช่น   
 
หน่วยงานภาครฐัระดบัประเทศ   ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ   
     ศูนย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ  
     สมาคมวิชาการหุ่นยนตไ์ทย (Thai Robotics Society) 
     กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
     กระทรวงสาธารณสุข     
     กระทรวงอุตสาหกรรม 
     ส านักงานวิจยัและพฒันาการทหารกลาโหม 
     ศูนย์สรินิธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต  ิ
     มูลนิธขิาเทียม 
     สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร (องคก์รมหาชน) 
     ฯลฯ 
 
สถาบันการศึกษาใน/ต่างประเทศ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
     มหาวิทยาลยัเอเซยีอาคเนย์ 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
     สถาบันเทคโนโลยีเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี ( AIT) 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
     ฯลฯ 
 
ภาคเอกชน    บรษิทั เอเซีย่นฮอนดา้ มอรเ์ตอร ์จ ากัด 
     บรษิทั เวสเทิรน์ดจิติอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
     บรษิทั ซเีกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
     บรษิทั ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
     บรษิทั แอรโ์ค จ ากัด     
     บรษิทั อสมท จ ากัด (มหาชน) 
     บรษิทั นิวสมไทย มอเตอรเ์วอค จ ากัด 

ฯลฯ 
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1.3 สภาพการแข่งขนั 

 ปจัจยัความส าเรจ็ของคณะเมื่อเทียบเคยีงกับคู่แข่งและหน่วยงานเทียบเคยีง 
1. สถาบันฯ ประกอบไปดว้ยสามส่วนงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายวิจยั และฝ่ายบรกิารวิชาการ 

ซึง่ท างานใกลช้ิดและสรา้งเสรมิจุดแข็งซึง่กันและกัน 
2. หลกัสูตรของสถาบันฯ มคีวามเป็นเอกลกัษณ ์โดยประกอบไปดว้ยหลกัสูตรซึง่ท าหน้าที่สรา้ง

เทคโนโลยี และหลกัสูตรที่ท าหน้าที่การจดัการเทคโนโลยีอยู่ในร ัว้เดยีวกัน 
3. สถาบันฯ มบุีคลากรที่ศักยภาพสูง สามารถสรา้งนวัตกรรมดา้นวิทยาการหุ่นยนตท์ี่สามารถ

แข่งขันในเวทีระดบัโลกได ้
 

1.4 บริบทด้านกลยุทธ ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์  
ความท้าทายดา้นการศึกษาและการเรยีนรู ้

1. มจี านวนผูส้นใจเข้าศึกษาในหลกัสูตรน้อย 
2. นักศึกษาจบการศึกษาช้ากว่าที่ก าหนด 
3. ขาดแคลนทุนการศึกษา 

ความท้าทายดา้นการปฏิบัตกิาร 
1. การสื่อสารกับผูเ้รยีนตอ้งอาศัยช่องทางที่หลากหลาย 
2. การใช้งบประมาณอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความท้าทายดา้นทรพัยากรบุคคล 
1. ความสามรถในการบรหิารจดัการของแต่ละบุคคล 
2. ทักษะความคดิสรา้งสรรเพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน 

 
ความได้เปรียบท่ีส าคญัในด้านการให้บริการของคณะ 

ความไดเ้ปรยีบดา้นการศึกษาและการเรยีนรู  ้
1. มหี้องปฏิบัตกิาร 
2. มเีครอืข่ายความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าไปศึกษาหาความรูไ้ด ้
3. มอีาจารย์และนักวิจยัที่มคีวามเชี่ยววชาญเฉพาะทาง 
4. ชื่อเสยีงของมหาวิทยาลยัไดร้บัการยอมรบั 

ความไดเ้ปรยีบดา้นการปฏิบัตกิาร 
1. ขนาดองคก์รไม่ใหญ่ มกีารบรหิารงานที่คล่องตวั 
2. มกีารจดัการหลกัสูตรเฉพาะทาง 
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ความไดเ้ปรยีบดา้นทรพัยากรบุคคล 
1.วุฒิการศึกษาของบุคลากรตรงสาขา 
2. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มพีลงัสรา้งสรรคสู์ง 

 
 
1.5 ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 

กระบวนการ วิธดี าเนินการ 

1. การปรบัปรุงผลการด าเนินการ - แบบส ารวจความพงึพอใจ 
- มกีล่องรบัความคดิเห็น 

2. การประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร - ผลการปฏิบัตงิานประจ าปี 
- ประชุมกลุ่ม 

3. กระบวนการสรา้งนวัตกรรม - จา้งผูช่้วยวิจยัที่เชี่ยวชาญ 
- ให้รางวัลจูงใจ 
- จดัการแข่งขัน/ส่งประกวด 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู ้ประเ มินคุณภาพการศึกษาภายในได้ปร ะชุมร่ วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงัน้ี 

1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประ ชุมชี้ แจง วัตถุ ประสงค ์
ขอบเขตวิธกีารในการประเมนิคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม  
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็น เพื่อให้เข้าใจถงึวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทิศทางเดยีวกัน อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความร ับผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ณรงค ์ อยู่ถนอม, รศ.ดร.สุชปา เนตรประดษิฐ ์

องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ทัศนีย์  ชยาวนิช, ผศ.สนัน่  สระแก้ว 
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ดร.สุคนธ ์ ตนัตไิพบูลย์วุฒิ, นางเอมอร เศรษฐว์รกิจ  

   และนายวิทยากร  เทพสุรวิงศ์ 
 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ชัยรตัน์  ต ัง้ดวงด,ี ดร.สุจนิต ์ จริะชีวะนันท์ 

3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมินตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในนัดหมายการลงพื้นที่ตรวจประเมิน
คณะ 
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลีย่นความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์ บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ 
ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผู ้ส า เร ็จ
การศึกษา จ านวนหลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมินคณะผู ้ประเมินจะมีการรายงานผลอย่างไม่เป็น
ทางการให้แก่ผูบ้รหิารคณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในจะจดัท า (ร่าง) รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในให้แลว้เสรจ็ภายใน 7 วัน แลว้ส่งกลบัไปให้คณะตรวจสอบและทักท้วงผลการประเมินดังกล่าว ซึ่ง
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คณะจะมเีวลาในการตรวจสอบและทักท้วง 7 วัน ก่อนที่คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในจะเสนอ
รายงานผลการประเมนิฉบับสมบูรณใ์ห้แก่อธกิารบดเีป็นล าดบัถดัไป  
 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คะแนน 

การประเมิน 
ตวัตัง้ ผลลพัธ ์(% 
ตวัหาร หรือสดัส่วน 

ตวับ่งชี้ที่ 1.1 5 ข้อ  ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.1 5 ข้อ  ข้อ 1,2 2.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.2 รอ้ยละ 100 7 100 5.00 

7   
ตวับ่งชี้ที่ 2.3 รอ้ยละ 20 2 28.57 4.76 

  7   
ตวับ่งชี้ที่ 2.4 7 ข้อ  1,2,3,4,5 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.5     
ตวับ่งชี้ที่ 2.6 6 ข้อ  1,2,3,4,6,7 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.7 5+1 ข้อ  1,2,3,4,5 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.8 5 ข้อ  1,2,3,4 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ  1,2,3,4,5 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ  1,2,3,4 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4.1 5 ข้อ  2,3,4,5,6,7 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4.2 5+1 ข้อ  1,2,3,4,5 และ 6 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4.3 5.00 4,006,882 471,398 5.00 

8.5 
ตวับ่งชี้ที่ 5.1 5 ขอ้  1,2,3,4 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ  1,2,5 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 6.1 5 ข้อ  1,2,3 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ  1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ  1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 7.3     
ตวับ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ  1,2,3,4,5 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 8.1 7 ขอ้  1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 9.1 8 ข้อ  1,2,3,4,5,6,7,8 4.00 
รวมคะแนน    4.08 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.88 3.50 4.00 3.97 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 4.50 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.92 3.94 4.00 4.08 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.92 3.33 - 3.73 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.92 3.94 4.00 4.08 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 3.50 4.00 3.57 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.88 - 3.88 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.88 5.00 - 4.94 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.92 3.94 4.00 4.08 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อม ในการจดัการศกึษา      
   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 4.88 3.33 - 3.95 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 4.88 4.22 - 4.34 การด าเนินงานระดบัดี   

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศกึษา      

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 3.33 4.00 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 3.63 4.00 3.80 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 4.92 3.94 4.00 4.08 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  
ตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 

จุดแขง็  
 - 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรระบุการสมัมนาเพื่อท าแผน 11 ดว้ย 

2. การถ่ายทอดโดยการสมัมนาครัง้เดยีวอาจจะน้อยเกินไป 

3. แผนปฏิบัตกิารประจ าปี )ไม่ชัดเจน อยู่กระจดักระจาย (ควรประกอบดว้ย  

- โครงการที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ  ์

- ช่วงเวลาที่ท าโครงการ 

- งบประมาณของโครงการ 

- ผูร้บัผดิชอบโครงการนัน้ 

- ตวับ่งชี้ 

- เป้าหมาย 

4. การปรบัปรุงพฒันาตามข้อ 8 ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ควรมกีารอา้งองิความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ไดร้บั และแสดงผลการปรบัปรุงให้เป็นรูปธรรม 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จุดแขง็  
1. มหีลกัสูตรเฉพาะทางที่เป็นที่ตอ้งการของทัง้ภาครฐัและเอกชน 
2. มคีณาจารย์ที่มคีุณวุฒิและความสามารถในระดบัสูง 
3. มกีารประชาสมัพนัธผ์ลงานของสถาบันอย่างแพร่หลาย 
4. มงีานวิจยัและงานสรา้งสรรคท์ี่สามารถส่งเสรมิการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรผลกัดนัให้อาจารย์ก าหนดต าแหน่งวิชาการให้มากขึ้น 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 การประเมนิความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุน
และการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการด าเนินงานยังไม่เป็นรูปธรรม  
ข้อเสนอแนะ 

ควรมกีารประเมนิความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และบุคคลากรสาย
สนับสนุนให้ชัดเจน 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดแขง็  
 สถาบันมโีครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันานักศึกษาที่ครอบคลุมหลายดา้น 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สถาบันไม่มกีารประเมนิผลอาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปี/อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์
2. สถาบันไม่มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจดัให้มกีารประเมนิผลอาจารย์ที่ปรกึษาชัน้ปี/อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ เพื่อน าผลการ

ประเมนิมาใช้ในการปรบัปรุง/พฒันาคุณภาพอาจารย์ 
2. ควรจดัให้มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมนักศึกษา 
3. ควรมปีรบัปรุงแบบประเมนิผลให้ครบทุกโครงการและมคีวามชัดเจนตามแนวทางการประกัน

คุณภาพ 
4. ควรมกีารน าผลการประเมนิในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปรบัปรุงแผนกิจกรรมในปีถดัไป  

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแขง็  
  มเีป้าหมายงานวิจยัที่ชัดเจน และสามารถบูรณาการความรูจ้ากบุคคลในหลายสาขา 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรสรา้งแผนงานวิจยัที่ก าหนดกิจกรรมและกรอบเวลาให้ชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรสรา้งระบบที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น การสรา้งแผนผงัการพจิารณา /การ
สนับสนุนการแผยแพร่ผลงานวิจยั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. แผนงานวิจยัตอ้งระบุกิจกรรมและกรอบเวลาที่สอดคลอ้งกับเป้าหมาย 
2. ควรใช้เอกสารประกอบที่เป็นวิทยานิพนธท์ี่เกี่ยวข้องกับงานวิจยัของอาจารย์วิชาที่เกี่ยวกับ  

Research Methodology  
3. ข้อเสนอแนะภาพประกอบควรมคี าอธบิายภาพว่า ใครท าอะไรเพื่อให้เห็นว่าเป็นกิจกรรม

ส่งเสรมิงานวิจยั 
4. ควรใช้ระบบที่เป็นเกณฑข์องมหาวิทยาลยั ที่ก าหนดให้นักศึกษาบัณฑติศึกษาตอ้งมกีาร

เผยแพร่ผลงาน 
5. การค านวณเงนิสนับสนุนการวิจยั ควรให้คดิเฉพาะเงนิทุนวิจยั ไม่คดิค่าบรกิารวิชาการ 

 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแขง็  
1. งานบรกิารวิชาการเป็นที่ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
2. มคีวามร่วมมอืเป็นเครอืข่ายที่ชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรมกีารส ารวจความตอ้งการของภาครฐัและเอกชนในเชิงรุก 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมกีารประเมนิผลกระทบของการให้บรกิารวิชาการในทุกมติ ิ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิม่เตมิเอกสารระเบียบ การให้บรกิารวิชาการของ สวท. 

         2. หากมกีารส ารวจความตอ้งการโดยการสมัมนา ควรแสดงให้เห็นการมส่ีวนร่วมของภาคอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

3. ควรมกีารประเมนิประโยชน์/ผลกระทบของการให้บรกิารวิชาการในประเดน็ดงัน้ี  
- ความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
- ผลที่เกิดกับผูใ้ห้บรกิารและนักศึกษา 

 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

จุดแขง็  
 - 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
สถาบันยังไม่มกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการงานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

สถาบันควรจดัให้มกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการงานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแขง็  
- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ  

1. ตวับ่งชี้ที่ 7.1 การมอบหมายงานให้รองผอ. ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า ให้อ านาจอะไรบ้าง มี
แค่ 7.1.6.7 (ข้อ 4) 

2. ตวับ่งชี้ที่ 7.2 ข้อ 1 มคีวามรูแ้ต่ขาดการจดัหมวดหมู่ที่เป็นสากลและเป้าหมายการจดัการว่า 
เป็นระดบัใด ใครเข้าถงึความรูไ้ดเ้พยีงใด (project นักศึกษา วิทยานิพนธ ์วิจยัอาจารย์ วิจยัชัน้เรยีน) 
  - การมกีารอบรมโดยวิทยากรให้บันทึกเป็นเร ื่องเป็นราวที่ใช้ในการอา้งองิได ้ (เทคนิคการ
เขียนบทความตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต)ิ 

3. ตวับ่งชี้ที่ 7.4 ความเสีย่งที่สถาบันนิยามไว้ ยังไม่ใช่ความเสีย่งที่รา้ยแรง ความเสีย่งที่ท าให้เป็น 
ศูนย์ ยังไม่ไดนิ้ยามไว้ 
 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแขง็  
มกีลยุทธท์างการเงนิที่เป็นเอกลกัษณ ์เน่ืองจากผูบ้รหิารมคีวามสามารถสูงในการบรหิารจดัการ

ทรพัยาการทางการเงนิที่โดดเด่น โดยเน้นงานบรกิารวิชาการเพื่อให้หน่วยงานมรีายรบัที่สามารถ
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และเป็นการหารายไดใ้ห้มหาวิทยาลยัอกีทางหน่ึง 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรพฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในเชิงธุรกิจดว้ย เพราะเป็นหน่วยงานที่มบุีคลากรน้อย 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

จุดแขง็  
- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรบัปรุงระบบการจดัเก็บเอกสารส าหรบัการประกันคุณภาพ 
 

5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของสถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า สถาบันมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 
4.08 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.92 รองลงมา 
คอื ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต  มีค่าเฉลี่ย  4.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ทั ้ง น้ี เมื่อ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปร ัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  สถาบันมีผลการ
ประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 1 มีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน สถาบันมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่  3.97 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.88 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  สถาบันมีผลการประเมินอยู่ ในระดับ
พอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีเฉพาะตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ จงึมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย สถาบันมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.67 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม สถาบันมผีลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้  
มคี่าเฉลีย่ 3.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 5 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพียง
ตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม สถาบันมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  
มคี่าเฉลีย่ 3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 6 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพียง
ตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สถาบันมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 7 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตัว
บ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  สถาบันมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 1 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตัว
บ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สถาบันมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 9 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตัว
บ่งชี้เดยีว 
 

5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของสถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.92 รองลงมา ค ือ ตัว
บ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.73 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.92 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.33  

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 5.00 ซึง่มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของสถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 
มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.92 รองลงมา ค ือ ตัว
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บ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
3.57 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมา ค ือ ตัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.88 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.94 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.88  
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.92 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.34 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.88 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.22 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ด้านวิ ชาการ มีผลการประ เมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 4.88 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.33  

2. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 3.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.63 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.33  
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2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.67 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 

3. ด้านการให้บร ิการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
3.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จุดแขง็  

1. เป็นสถาบันเฉพาะทางและมเีทคโนโลยีขัน้สูง และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมมาก 
2. ผูบ้รหิารและคณาจารย์มคีวามรูค้วามสามาถและประสบการณท์ัง้ทางดา้นวิชาการและ

อุตสาหกรรม 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมวีิธกีารพฒันาการจดัการความรูใ้ห้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้สาธารณะเข้าถงึและทราบ
ศักยภาพและผลงานของสถาบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การบันทึกรายงานการประชุมของเร ื่องต่างๆ ควรระบุเหตุผลของการอนุมตั ิ/ไม่อนุมตัริวมทัง้ของ
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 
 
 


