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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดีมาก” จ าแนกเป็นคะแนนเฉลี่ยด้านการ
ผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อยู่ใน “ระดับ
ดี” ด้านการวิจัย อยู่ใน “ระดับดีมาก”  

เมื่อจ าแนกในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก   
ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 ระดับคุณภาพดีมาก และ ผลการด าเนินงาน
ด้านผลลัทธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  2558 
 

1. ................................................................. ประธานกรรมการ 

                         (รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) 

 
  

2. ................................................................. กรรมการ 

                           (รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา)  

 
 

3. ................................................................. กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล) 

 
 

4. ................................................................. กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ)  
 
 

5. ................................................................. กรรมการ 
    (อาจารย์พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ) 
 
 

6. ................................................................ เลขานุการ 
                          (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-14  ตุลาคม 2559 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2558 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 – 30 กรกฎาคม 2559) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ กรรมการ 
5. อาจารย์พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ กรรมการ 
6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3. เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับ

เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสังเขป 
ประวัติความเป็นมา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เปิดด าเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531  ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2533 ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
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วันที่ 29 กรกฎาคม  2533 ประกอบด้วย 1 ส านักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อมาได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตามล าดับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคาร
เรียน ห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ อาคาร CLB-1 อาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคารดังกล่าว ประกอบด้วย
พ้ืนที่ใช้สอย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุด และบริการสารสนเทศ ห้องพักอาจารย์ 
ส านักงาน และอ่ืน ๆ รวมพ้ืนที่ใช้สอย 30,855 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นสากล เช่นเดียวกับ

สัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แทบทุกสถาบัน คือ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ล้อมรอบ
ด้วยเฟืองสีเหลือง บนพ้ืนสีแดงเลือดหมู ซึ่งเป็นสีสากลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน ภายในเฟือง 
และเหนือสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีค าว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และ
“Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University” ดังรูป 

 
 
สัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สีประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ สีเลือดหมู ซึ่งเป็นสีสากลของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหมายเลขโทรศัพท์ (045) 
353300 หมายเลขโทรสาร (045) 353333 และเว็บไซด์ www.eng.ubu.ac.th 
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ปรัชญา 

 สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 

 องค์กรชั้นน าที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิต  : ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และ

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ประชาคมโลก  
3. บริการวิชาการ : น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : น าเอาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไปบูรณาการเพ่ือ

จรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 
ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 

รองคณบดฝี่ายวางแผนและ   
ประกันคณุภาพ 

 
รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกลุ 

                 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ           
                        บริการวิชาการ   

   



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 

รองคณบดฝี่ายบณัฑิตศึกษา 

 
ดร.ประสิทธ์ิ นครราช 
รองคณบดฝี่ายกิจการ  

          นักศึกษา   

 
                  นายชาคริต  โพธิง์าม 
         หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ผศ.ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า         
     และอิเล็กทรอนิกส ์  

 
                รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
               รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันตยิวิชัย 
              หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 
ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 
               นายธีระพงษ์  วงศบ์ุญ 
        เลขานุการคณะ/หัวหน้าส านักงาน 

 
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 16  หลักสูตร 
โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 5 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร จ านวน 14 หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมนิ
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับหลักสูตร 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
โยธา ปริญญาตร ี 3.65 ดี  

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ ปริญญาตร ี 3.61 ด ี

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม ปริญญาตร ี 3.00 พอใช้ 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมนิ
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับหลักสูตร 

สิ่งแวดล้อม                                        
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 

เคมีและชีวภาพ ปริญญาตรี  3.04 ด ี
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 

เครื่องกล  ปริญญาตร ี 2.83 พอใช้ 
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ปริญญาตร ี 3.06 ด ี
7. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 3.59 ด ี
8. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 0 น้อย 
9. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 3.28 ดี  
10. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 3.07 ดี  
11. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ปริญญาโท 3.24 ดี  
12. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก 3.29 ด ี
13. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 

อุตสาหการ ปริญญาเอก  0  น้อย 
14. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก  3.29  ดี  
15. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 

เครื่องกล  ปริญญาเอก  3.31 ด ี
16. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 

ไฟฟ้า      ปริญญาเอก 2.90 พอใช้ 
ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันท่ี 8-30 สิงหาคม 2559 

 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

 ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ าแนกตามหลักสูตร และ
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตาราง จ านวน 2,323 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
2,113  คน คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 16.20  และมีบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 81 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 
16.20  ต่อ 1 คน  

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2558 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ปี 1 (ยังไม่แยกสาขา)  569 
  

569 

2. วิศวกรรมเครื่องกล 390 30 17 437 

3. วิศวกรรมอุตสาหการ 381 33 33 447 

4.  วิศวกรรมไฟฟ้าฯ  289 22 8 319 

5.   วิศวกรรมโยธา 327 24 5 356 

6.  วิศวกรรมเคม ี 93 - - 93 

7.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 26 12 102 

 
2,113 135 75 2,323 

ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา (ระบบ REG) ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

 

จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปกีารศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 2558 619 41 18 678 

      

รวม 619 41 18 678 

ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบัณฑิตศึกษา เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 376 
คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 89.10 ผู้ส าเร็จในหลักสูตร
ปริญญาโท จ านวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 และผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 20 - - 
 

2. วิศวกรรมเครื่องกล 71 7 - 
 

3. วิศวกรรมไฟฟ้า 67 7 - 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4.  วิศวกรรมโยธา 74 3 -  

5. วิศวกรรมอุตสาหการ 90 11 -  

6.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  13  13 -  

รวม 335 41 - 
 

ข้อมูลกองแผนงาน เมื่อ 13 มีนาคม 2559 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 81 คน โดยมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี 2 คน (ร้อยละ 2.47) คุณวุฒิปริญญาโท 22 คน (ร้อยละ 27.16) และคุณวุฒิปริญญาเอก 57 คน 
(ร้อยละ 70.37) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดดังตาราง 
 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

ภาควิชา 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบตัิงาน 
ลา

ศึกษา 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. วิศวกรรมเคม ี 13 - - 1 12 4 7 2 - 13 
2. วิศวกรรมโยธา  13 - - 3 10 2 9 2 - 13 
3. วิศวกรรมเครื่องกล  20 - 1 5 14 10 7 3 - 20 
4. วิศวกรรมไฟฟ้า 15 1 - 5 11 6 9 1 - 16 
5. วิศวกรรมอุตสาหการ 17 2 1 8 10 9 7 3 - 19 
รวม 78 3 2 22 57 31 39 11 - 81 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 77 คน โดยเป็น

ข้าราชการ 16 คน (ร้อยละ 20.78) พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน (ร้อยละ 28.57) ลูกจ้างประจ า 12 คน 
(ร้อยละ 15.60) และลูกจ้างชั่วคราว 27 คน (ร้อยละ 35.06) ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตาราง 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวมท้ังหมด 

1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  - 3 - 2 5 

2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  1 2 - 3 6 

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 1 3 8 
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หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวมท้ังหมด 

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2 - 3 6 

5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  1 4 3 4 12 

6. ส านักงานเลขานุการ  10 10 8 12 40 

รวม 16 22 12 27 77 

ข้อมูล กองการเจ้าหน้าท่ี ณ วันท่ี  2 สิงหาคม 2559  

 

 
  



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพคุณภาพ

ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557 ตลอดจน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง

คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน 
- คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 
- คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา

ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้

ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 
1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558  ให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภายใน 30 วัน 

 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน
ผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ได้ปรับองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ
พิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพิจารณาโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัว
บ่งชี้  ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.52 คะแนน  
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อย

ละ) 
คะแนน 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อย

ละ) 
คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต         4.47 ดี   มากกว่า 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

4.19 45.15 2.82 2.81 2.81 พอใช้ X น้อยกว่า 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

69.00 70.73 5.00 70.37 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

60.00 61.73 5.00 61.73 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

-1.38 16 5.00 -19 5.00 ดีมาก X เท่าเดิม 

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

6 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อย

ละ) 
คะแนน 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อย

ละ) 
คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 6 5.00 5 4.00 ดี X น้อยกว่า 

2. การวิจัย           5.00 ดีมาก   มากกว่า 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

6 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

 
86,000.00  

 87,139.00  5.00  87,139.74  5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

33 34.32 5.00 34.32 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม          4.00     มากกว่า 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 6 5.00 5 4.00 ดี X น้อยกว่า 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         4.00     มากกว่า 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อย

ละ) 
คะแนน 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อย

ละ) 
คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 6 5.00 5 4.00 ดี X น้อยกว่า 

5. การบริหารจัดการ         4.50 ดี   มากกว่า 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

7 7 5.00 7 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  6 5.00 4.00 5 4.00 ดี X เท่าเดิม 

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้     13   58.81       

 - จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน     4.76   13       

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ         4.52     มากกว่า 

ระดับคุณภาพ         ดีมาก       



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  
พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับทีด่ีมาก คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี 4 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 

1 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร 
 
ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6     5.00       4.50      2.81      4.47  ดี 

2. การวิจัย 3     5.00       5.00      5.00      5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1        -         4.00         -        4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1        -         4.00         -        4.00  
ดี 

5. การบริหารจัดการ 2        -         4.50         -        4.50  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  5.00   4.43   3.90   4.52  ดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00            ระดับคุณภาพดี 

 4.01-5.00    ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
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จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่นภาพรวม 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีศักยภาพสูงและเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ของคณะได้ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรักองค์กร มีบรรยากาศในการท างานแบบพ่ีน้อง ท าให้การ
ประสานงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

3. คณะมีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนมาก ก่อให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการและน าไปสู่การ
ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร มุ่งไปสู่การได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานวงการวิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้บัณฑิตและคณะได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

2. น าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนต่อหัวนักศึกษาและคุณภาพของหลักสูตรเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพขึ้น คือ หลักสูตรมีคุณภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ าลง 
 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1. อาจารย์มีคุณภาพสูง มีสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการสูงและเป็นกลุ่มคนรุ่น
ใหม ่

2. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
และมีผลงานการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะควรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ยังไม่ครบทุกกิจกรรม 
2. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการน าความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่ายังมี

น้อย  
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปี
ถัดไป 

2. ควรมีการจัดข้อมูลและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการเป็นจ านวนมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะควรส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
ข้อเสนอแนะ  

-  
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรประเมินผลลัพธ์การด าเนินการของโครงการที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 การก าหนดค่าเป้าหมายและการประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ  

คณะควรมีการก าหนดค่าเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนและมีการประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนการบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

-  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
จุดที่ควรพัฒนา 

การปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้มาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่รอบด้านท าให้เห็นสัดส่วนค่าใช้จ่าย ต้นทุนของหลักสูตรต่อหัว
นักศึกษาระหว่างหลักสูตรต่างๆได้อย่างชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ต้นทุนของหลักสูตรควรครอบคลุมต้นทุนทุกประเภท โดยเฉพาะต้นทุนตามพ้ืนที่ของอาคาร 
ส านักงาน และห้องปฏิบัติการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามเอกลักษณ์ของคณะยังมีประสิทธิผลที่ไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ  

1. ก าหนดเอกลักษณ์ของคณะนอกจากให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วควร
ให้มีความเจาะจง ชัดเจนและปฏิบัติได้ ท าให้การบริหารมีผลลัพธ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ และใช้
ประชาสัมพันธ์คณะได้ อาจรวมถึงการปรับอัตลักษณ์ของคณะในท านองเดียวกัน 

2. ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาให้มากขึ้น เช่น อุปสรรคการเข้าสู่ต าแหน่ง
ตามเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และคุณภาพการบริการรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย 
และความปลอดภัยด้านทรัพย์สินของนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม  2559    

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพ่ือวางแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

EN 6213 ชั้น 2 

09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่านของวิทยาลัยฯ และรับฟังการรายงานผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย 
โดย คณบดีกล่าวสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม    

EN 6213 ชั้น 2 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน/สรุป
ประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 

EN 6213 ชั้น 2 

12.00 -  13.00 น. คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่าง
เช้า-บ่าย 

EN 6213 ชั้น 2 

13.00 - 13.30 น. ผู้บริหารคณะ/กรรมการประจ าคณะ EN 6213 ชั้น 2 
13.30 - 14.00 น. ผู้แทนอาจารย์ EN 6213 ชั้น 2 
14.00 - 14.30 น. นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร EN 6213 ชั้น 2 
14.30-15.00 น. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน EN 6213 ชั้น 2 
15.00-15.30 น. ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต EN 6213 ชั้น 2 

15.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน EN 6213 ชั้น 2 
 
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและ

เตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
EN 6213 ชั้น 2 

*10.00-12.00 น. 
คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ 
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน พร้อมตอบข้อซักถาม
เพิ่มเติม (ฟังสรุปผลประเมินฯ) 

EN 6213 ชั้น 2 

12.00 - 13.00 น. คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่าง
เช้า 

EN 6213 ชั้น 2 

หมายเหตุ  :  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมเข้าให้สัมภาษณ์ใน วัน เวลา ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  

     ก าหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาสมโดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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3.  ภาพถ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร รับฟังการรายงานผลการ
ด าเนินงานภาพรวม 
 


