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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ 
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน คณาจารย์มีศักยภาพและทุ่มเทให้แก่งานการเรียนการสอนและการวิจัย ผู้บริหารก็ทุ่มเท
ให้แก่การบริหารงานของคณะเป็นอย่างด ี

ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ “ดี
มาก” เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับ “ดี” จ านวน 4 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด้าน
การบริหารจัดการ และมี 1 องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” คือ ด้านการวิจัย 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า ( input) ด้านกระบวนการ ( process) 
และด้านผลลัพธ์ (out put) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” และมีปัจจัยน าเข้า 
เช่น บุคลากร และคณาจารย์ ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” ส่วนในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ดี” 
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ส่วนที่ 3 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ระหว่างวันที่ 13–14 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร ์ ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์สม ปุญยอุปพัทธ์ กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ กรรมการ 
5) ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 
6) นายรัฐพล แม่นธนู เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3) เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะโดยสังเขป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สังกัด
วิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดด าเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533   ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ประกอบด้วย 1 ส านักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540)  และเปลี่ยนชื่อภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรม
โยธา (2545) โดยมีรองศาสตราจารย์อุทิศ  หิมะคุณ เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533 – 2537) 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

 ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร์  “สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” 
 

ปณิธานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 “จะเป็นสติปัญญาของสังคมที่เอ้ืออ านวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด” 
 

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
“องค์กรชั้นน าที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อน าไปสู่การผลิตบัณฑิต สร้างองค์ 

ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ประชาคมโลก 
3. บริการวิชาการ: น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: น าเอาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไปบูรณาการเพื่อ

จรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและประเทศชาติ 
5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
อัตลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  
“สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดี ต่อสังคม” 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารจัดการ 

 
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 255 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 16 หลักสูตร โดย

แยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 5 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 
1 (รหัส 57) 540 13 553 
2 (รหัส 56) 475 59 534 
3 (รหัส 55) 481 33 514 
4 (รหัส 54) 313 30 343 
5 (รหัส 53) 102 17 119 
6 (รหัส 52) 33 4 37 
7 (รหัส 51) 16 1 17 

นักศึกษาตกค้าง (ถ้ามี) 5 0 5 
รวม 1,965 157 2,122 
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จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

สาขา 
ระดับ 

รวม (คน) 
ป.โท ป.เอก 

วิศวกรรมอุตสาหการ 21 20 41 
วิศวกรรมเครื่องกล 23 10 33 
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 5 27 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25 6 31 
วิศวกรรมโยธา 11 3 14 
 รวม 102 44 146 

งานทะเบียนฯ : REG ณ 28 ตุลาคม 2558 
 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

ตรี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
รวมต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2 23 55 35 34 11 0 45 80 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา รวม 

78.5 3 0 0 78.5 3 81.5 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

ต่ ากว่า ป.ตรี ประกาศนียบัตร ตรี โท เอก รวม 
26 1 33 17 1 78 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการประเมิน 

 
 
1. การวางแผนและการประเมิน 
 

1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) และ common data setของคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีการศึกษา 
2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
 
 

1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
 

1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม การ

สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่
ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
ปีการศึกษาต่อไป 
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2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจหลักฐานที่ คณะน าเสนอผลการด าเนินงาน ตาม                

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูล       
เชิงคุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อ/สะท้อนให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  
ระหว่างวันที่ 13–14 ตุลาคม  2558 

9 

 

ส่วนที่  5 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลและ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประชุมพิจารณาหารือผลการประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2558 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณารายองค์ประกอบ และข้อเสนอแนะโดยรวม  
นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ 4.53 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี
มาก” โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม
ตาราง ป.1 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยฯ 
ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต      4.48 ดี 

 สกอ. 1.1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.11 3.11 พอใช้ 

 สกอ. 1.2 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   69.33 5.00 ดีมาก 

  - ป.เอก 56.5       

  - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 81.5       

 สกอ. 1.3 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 46.5 57.06 4.75 ดีมาก 

  - ต าแหน่ง ผศ. 35.5     

  - ต าแหน่ง รศ. 11     

  - ต าแหน่ง ศ. 0     

  - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 81.5     

 สกอ. 1.4 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยฯ 
ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2557  1548.31   

  - ปริญญาตร ี  1379.56   

  - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวมโท - เอก)  168.75   

     - ปริญญาโท  118.083   

     - ปริญญาเอก  50.667   

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  78.5   

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  19.724   

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 20   

  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  -1.382   

  เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  5.00   

 สกอ. 1.5 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี    (1-4, 6) 5 4.00 ดี 

 สกอ. 1.6 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี (1-6) 6 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยฯ 
ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

2. การวิจัย     5.00 ดีมาก 

 สกอ. 2.1 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 (1-6) 6 5.00 ดีมาก 

 สกอ. 2.2 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  6,324,500.00   80,566.88  5.00 ดีมาก 

  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน  3,561,500.0     

  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก  2,763,000.0     

  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 78.5    

  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)  78.5     

  - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 0       

 สกอ. 2.3 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 27 33.13 5.00 ดีมาก 

  - รวมจ านวนผลงานวิจัย(ช้ิน) 37    

  - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 27.00    

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 3     
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยฯ 
ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(0.40) 

 8     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 5     

   -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCIกลุ่มที่ 1 (0.80) 

 4     
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

วิทยาลัยแพทยฯ 
ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 (1.00) 
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  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 81.5    

  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)  81.5     

  - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 0       

3. การบริการวิชาการ สกอ. 3.1 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม   (1-4, 6) 5 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
สกอ. 4.1 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (1-4, 6) 5 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ     4.50 ดี 
 สกอ. 5.1 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ

กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ฯ 
(1-2, 4-5, 7) 5 4.00 ดี 

 สกอ. 5.2 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (1-6) 6 5.00 ดีมาก 
คะแนนการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)   4.53  

คุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)   ดีมาก  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับ “ดี” จ านวน 4 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการบริการวิชาการ   ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ   
ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ มี 1 องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” คือ ด้านการวิจัย 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า ( input) ด้านกระบวนการ ( process) 
และด้านผลลัพธ์ (out put) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” และมีปัจจัยน าเข้า 
เช่น บุคลากร และคณาจารย์ ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” ส่วนในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ดี” 

 

1. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 
   ตารางที่ ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 4.92 4.50 3.11 4.48 ดี 

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ - 4.00 - 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
  

4.94 4.43 4.05 4.53 
ดีมาก 

ดีมาก ดี ดี ดีมาก 
 

เกณฑ์ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
2.1 ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

1. ในการบริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ควรเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากกว่าการควบคุมตรวจสอบกระบวนการ 

2. ควรปรับปรุงระบบกายภาพของคณะและมหาวิทยาลัยในภาพรวมให้น่าอยู่น่าเรียนมากข้ึน 
3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ควรเน้นในเร่ืองความสอดคล้องและสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด

ต่างๆ 
4. ควรด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้ครบถ้วนในทุกพันธกิจโดยเฉพาะการน าผลการประเมิน

ฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
5. ควรปรับ SAR ให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง และสอดรับและสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมต่างๆ 

นับตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงาน การรายงาน การประเมินผล และการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง 
 
 

2.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น: 

1) คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2) นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: 
1) ควรวิเคราะห์จุดอ่อนในบางหลักสูตรที่ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรน้อย เพื่อน าไป

จัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
2) ควรเพิ่มเติมข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาในเว็บไซต์ให้แก่นักศึกษาด้วย 
3) ควรระบุช่วงเวลาของการประเมินฯ รายละเอียดการปรับปรุง และ /หรือ แผนที่จะท าการ

ปรับปรุงตามผลการประเมินฯ ไว้ด้วย เพื่อความชัดเจน ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันของรายงาน 
4) ควรรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับตัวชี้วัดให้ครบถ้วน เช่น กิจกรรมจัดหางาน 
5) ควรอ้างอิงเอกสารที่อยู่ในช่วงเวลาของการประเมิน เช่น วารสารศิษย์เก่า 
6) ควรอ้างอิงกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประเมิน เช่น กิจกรรมด้านความรู้ 
7) ควรเสนอข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนใน SAR ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่จัดโดย

นักศึกษาในภาควิชาต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 
8) ควรเชื่อมโยงแผนและกิจกรรมต่างๆ ใน SAR ให้สอดรับและสัมพันธ์กันเช่น แผนที่ปรากฏใน   

ข้อ 1 กับผลการประเมินในข้อ 4 ควรเป็นเร่ืองเดียวกัน 
9) ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ เพิ่มเติมจากการประเมินจ านวน

ผู้เข้าร่วม 
10) ควรน าเสนอข้อมูลใน SAR เก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่คณะจัดสรรให้แก่สมาคมศิษย์

เก่าไว้ด้วย 
11) ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ของแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนและสอดรับกับแผนกลยุทธ์ พร้อมกับ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
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12) ควรวิเคราะห์ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความรู้วิชาการ /วิชาชีพ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติงาน พร้อมกับ
วางแผนการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาในด้านที่ยังอ่อนอยู่ต่อไป 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม: 

มีการบูรณาการกันระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน ร่วมกัน เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ศาสนสถาน 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: 

1) ควรเพิ่มเติมข้อมูลใน SAR ให้ครบทุกประเด็น เช่น เร่ืองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศไว้ด้วย 

2) ควรน าเสนอเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้สอดรับกันของยอดเงินสนับสนุนงานวิจัย (ระหว่าง
ตัวชี้วัด 2.1 กับ 2.2) 

3) ควรปรับระบบการบริหารงานวิจัยให้มีความคล่องตัวมากข้ึน เช่น ใช้ระบบ Block Grant เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: 

1) ควรจัดท าแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมก าหนดตัวบ่งชี้ ก่อนปีงบประมาณ 
2) ควรอ านวยความสะดวกมากกว่าการก ากับการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อความคล่องตัวมาก

ขึ้น 
3) ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในโครงการต่างๆ พร้อมทั้งประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานใน

รอบปีถัดไปด้วย 
 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: 

1) ควรจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะให้ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่
สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

2) ควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานกิจกรรมท านุบ ารุงฯ และรายงานผลการด าเนินงานให้กรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ 

3) ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านคุณภาพของโครงการ เพิ่มเติมจากการประเมินด้านปริมาณ  
 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา: 

1) ควรวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน 

2) ควรปรับปรุงระบบการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษาและบุคลากร ให้รวดเร็วมากข้ึน 
3) ควรก าหนด และทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4) ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ เช่น การ

พัฒนาเร่ืองภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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5) ควรมีการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ให้สอดรับกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนและงานวิจัย ของคณะ 

6) ควรวิเคราะห์และทบทวนประเด็นความเสี่ยงให้สะท้อนความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของคณะ พร้อมกับจัดท าแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น 

7) ควรก าหนดตัวบ่งชี้พร้อมกับวิธีการวัดและประเมินผล ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของคณะ ที่ก าหนดไว้
ว่า “เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2557 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม 2558 
ณ ห้องประชุม ๖๒๑๓ชั้น ๒คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
วันอังคารที่  13  ตุลาคม  2558    

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 6213 
09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากร

ของคณะวิศวฯและรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  โดยคณบดีกล่าวสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม 

6213 

10.00- 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 6213 
12.00 -  13.00 น. คณะกรรมการพักรับประธานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่างเช้า-บ่าย บริเวณหน้า 

ห้องประชุม 
13.00 -13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจ

เอกสารหลักฐาน 
6213 

13.30 -14.00 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี/ รองคณบดี / ผู้ช่วย

คณบดีหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
(ห้องประชุม 6213) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ประธานหลักสูตร ท้ัง 16 หลักสูตร 

(ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

14.00 -14.30 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้แทนอาจารย์ จากภาควิชา 

(ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน แต่ละหน่วยงาน 

(ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ ) 
14.30 -15.00 น. 

 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา 
(ห้องประชุม 6213) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
อาจสัมภาษณ์บัณฑิต / นายจ้าง(ทางโทรศัพท)์

ศิษย์เก่าฯ 
(ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

15.05 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 6213 

 
วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2558 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการ

เสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
6213 

15.00 -16.30 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ 
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

6213 
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2.  บันทึกภาคสนาม 
 

ผู้บริหารระดับคณะ 
คณะผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยผ่านการสัมมนาประจ าปี ซึ่งจะมี

การวิเคราะห์ SWOT และเน้นการจัดท าแผนการด าเนินงานรองรับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต ผลการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้ ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่อัตราการตก
ออกของนักศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งทางคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และอยากให้คณาจารย์ทุกท่านผนึกก าลังกันท างานวิจัย
ให้มากข้ึน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน เช่น การท าสหกิจศึกษา และจัดหาแหล่งฝึกงานส าหรับ
นักศึกษา เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยควรเน้นในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป และการรับนักศึกษาได้
ตรงตามแผนที่วางไว้ มหาวิทยาลัยควรเน้นในเร่ืองผลสัมฤทธิ์หรือผลงานที่ผลิตขึ้นจากคณาจารย์ และ
ความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก สนับสนุนให้คนท างานมากกว่าการก ากับและตรวจสอบจนก่อให้เกิดภาวะไม่
อยากท าอะไรกัน ควรปรับเป้าของงานวิจัยให้ชัดเจน เพื่อการดึงดูดผู้เรียนให้มากข้ึน และสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาให้มากข้ึน เพื่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง ก าหนดเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

นอกจากนั้น การจัดท าเอกสารต่างๆ เช่น หลักสูตร และ ม.ค.อ. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่
ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสับสน ไม่สะดวก และเสียเวลากับผู้ท างาน ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ การสนับสนุนทุนต่างๆ และการหาแหล่งทุนจากภายนอกให้มากข้ึน ควรเพิ่มการสนับสนุนทุน
การเผยแพร่ผลงาน การผลิตต ารา การขอต าแหน่งทางวิชาการ และกระชับกระบวนการต่างๆ ให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
 
ผู้แทนคณาจารย์ 

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยผ่านการสัมมนา
ประจ าปี และน าข้อสรุปจากการสัมมนามาจัดแผนปฏิบัติการของภาควิชา คณาจารย์มีความภาคภูมิใจใน
บัณฑิตที่สามารถท างานได้ สู้งาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

อย่างไรก็ดี คณะฯ ควรเพิ่มงานประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่จัดโดยคณะ
ส่วนกลาง เช่น กิจกรรมบริจาคเลือด หรือการยุติสัญญาเช่าร้านอาหาร ก็ควรแจ้งให้ทุกส่วนได้รับทราบด้วย 
เนื่องจากมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ในการจัดท าหลักสูตรและการกรอก ม.ค.อ. ต่างๆ มีการเปลี่ยน
แบบฟอร์มบ่อยมาก การสั่งงานบางอย่างควรท าเป็นเอกสารเพื่อความชัดเจนและป้องกันความสับสน การ
จัดสรรห้องเรียนควรเป็นหน้าที่ของส่วนกลางของคณะไม่ควรเป็นโควต้าของภาควิชา เพื่อการใช้งานห้องเรียน
ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ผู้แทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีการท ากิจกรรม รับน้อง ท าบุญตักบาตร กิจกรรมติวน้อง กิจกรรมบ้าน (Home) การสอนน้องร้องเพลง การ
เดินไปสักการะหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง การรับน้องภาควิชา ทาสีโรงเรียน ทาสีศาลาและชุมนุมต่างๆ 
นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นับตั้งแต่การจัดท าแผน การด าเนินการ การ
ประเมิน และการปรับปรุงตามผลการประเมินในการด าเนินการรอบถัดไป 

อย่างไรก็ดี คณะฯ ควรสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ทุนศึกษาดู
งานต่างประเทศ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและชุมนุมต่างๆ ให้เพียงพอ เช่น สะพานไม้ไอครีม จรวดขวด
น้ า คอนกรีตมวลเบา หรือคอนกรีตพลังช้าง เป็นต้น 
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นอกจากนี้ นักศึกษาบางชั้นปีมีความเดือดร้อนที่ต้องเรียนทั้งวันโดยไม่มีเวลาพัก และร้านอาหารที่
อยู่ใกล้ๆ ก็หายไป ท าให้ต้องอดอาหารทั้งวันคณะควรปรับปรุงเร่ือง ห้องปฏิบัติการคับแคบและทรุดโทรม 
อุปกรณ์บางตัวเสียหาย หนังสือในห้องสมุดไม่เพียงพอ เช่น แคลคูลัส เป็นต้น เครื่องปรับอากาศบางห้องเสีย 
ห้องติวในห้องสมุดไม่เก็บเสียง เกิดเสียงรบกวนกันระหว่างห้องที่อยู่ติดกัน บางครั้งอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 
โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษา ที่จอดรถไม่เพียงพอ ท าให้มีการจอดรถบนพื้นผิวจราจร แสงสว่างที่จอดรถ
และทางเดินไปสโมสรไม่เพียงพอ ควรมีตึกกิจกรรมเฉพาะส าหรับชุมนุมนักศึกษา ที่ลวกช้อนในโรงอาหาร
บางครั้งสกปรก ที่ทิ้งเศษอาหารที่ห้องอาหารกลางควรมีระบบป้องกันกลิ่น และควรมีระบบการจัดการเศษ
ใบไม้ เพื่อความสวยงานและป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ 

นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ระบบประกันคุณภาพ การวางประเมินและวางแผนกิจกรรมต่างๆ  
 
สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร  

1. สอบถามเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียน 
- ควรมีระบบกลางที่ใช้ในระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
- หลักสูตรเคมีให้ความเห็นว่าพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
- จะมีการใช้พื้นที่ในตึกใหม่ให้เพียงพอ โดยทางหลักสูตรเสนอผ่านภาควิชาเพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  
- หลักสูตรเคมีและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมใช้พื้นที่ร่วมกัน 

2. จากการประเมินหลักสูตร ควรมีอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การประกันคุณภาพดีขึ้น 
- การจัดท าเอกสาร มคอ. และ SAR ยังคงไม่นิ่ง 
- ควรมีการประมวลปัญหาในการประกันคุณภาพ เช่นการปฐมนิเทศ ควรจะเป็นอาจารย์ใหม่ที่

เข้าปฏิบัติงานหรือ อ.ใหม่ที่เข้าประจ าหลักสูตร 
- ควรมีการอธิบายความหมาย เช่น อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ อะไร 

3. กิจกรรมของนักศึกษา ป.ตรี (สอบถามเพิ่มเติมจาก SAR) 
- คณะอาจจะรวบรวมมาไม่ครบถ้วน เนื่องจากรวบรวมมาจากหลักสูตร 
- กิจกรรมแต่ละภาควิชา/ชุมนุม ก็ได้มีการดึงภาควิชา/ชั้นปี อื่นๆ เข้าร่วมด้วย 

4. การรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(ระบบ + วิธีการ) 
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : มีแผนซ้อมหนีภัย/การใช้เคร่ืองมือ 
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี : อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับ ป.ตร-ีโท-เอก/

ถ้าหากใช้ห้องนอกเวลาต้องมีเอกสารขออนุญาต/มีวิชา safety เน้นห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ที่ 
กว.ก าหนด/นักศึกษาชั้น ปี 4 ที่จะท า project ต้องผ่านการอบรมก่อน 

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ: อบรมดับเพลิง โดยเชิญวิทยากรบรรยาย/วิชา workshop มี
กฎ-ระเบียบในการใช้เครื่อง 

- ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล : มีการตรวจสอบเร่ืองเคร่ืองแต่งกายก่อนการเรียนปฏิบัติการ/ให้มี
การใช้ห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การพัฒนาอาจารย ์
- ภาควิศวกรรมอุตสาหการ: มีการอบรม IE network เป็นประจ าทุกปี/ขอไปอบรมได ้
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี : น่าจะมีการให้โควตาการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ ทุกปี(ปัจจุบัน

โควตาให้ปีเว้นปี) 
6. งานวิจัย 
- ควรมีการให้รางวัลในการท าวิจัย 
- อาจารย์ส่วนมากของทุนของ วช. สกอ. 

7. ต าแหน่งทางวิชาการ 
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- คณะฯ สนับสนุนโดยมีโครงการผลิตต ารา เพื่อใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- มีการผลักดันจากหลักสูตรในการขอต าแหน่งทางวิชาการ(ตามศักยภาพของอาจารย์แต่ละท่าน) 

8. อื่นๆ 
- ระบบ REG ยังมีความไม่เสถียรในการใช้งาน เช่น ระดับ โท-เอก ไม่สามารถประเมินผลการ

สอนได้ในระบบ REG 
- ส าหรับนักศึกษา ป.ตรี รหัส 56 ปี 3 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าดูในระบบ REG ได้  

 
 

 






