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ค าน า 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กันยายน 2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 

5 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            

ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.64) ซึ่งมีคะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 

2558 (คะแนนเฉลี่ย 4.52) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

(คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.22)  

 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ พบว่า คณะจะมีปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ จะอยู่ใน

ระดับที่ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ทั้ง 2 ด้าน แต่มีการด าเนินงานให้ผลลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับที่ “ดี” 

(คะแนนเฉลี่ย 4.15) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืน ที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับหลักสูตร

ในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.29) โดยมีผลการด าเนินงานดีขึ้น

จากปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 2.82) 

 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่นในภาพรวม 

1. บัณฑิตได้งานท าในอัตราที่สูง ปรับตัวได้ดี 
2. หลักสูตรได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน TQR 2 หลักสูตร 
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3. คณะสามารถรับนักศึกษา ได้จ านวนเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. การบูรณาการแผนและภารกิจในระดับต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษาของคณะกับ
การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

2. ความร่วมมือระหว่างคณะและภาควิชาในการให้ข้อมูลความรู้แก่ศิษย์เก่า สนับสนุนทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับศิษย์เก่า 

3. แผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ ตามภารกิจ ควรมีเป้าประสงค์ (วัตถุประสงค์) และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนที่ชัดเจน วัดระดับการบรรลุตามเป้าประสงค์ได้ แต่ละปี น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ในปีต่อไป 

4. คณะควรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. คณะควรเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามกรอบ

มาตรฐานสากล 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีกิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สามารถ

ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างเข้มข้น

และต่อเนื่อง ผลของกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนผ่านการ

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและรางวัลเกียรติยศต่างๆที่

นักศึกษาได้รับอย่างต่อเนื่อง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพการจัด

กิจกรรมและการบริการให้กับนักศึกษามาพัฒนา

และปรับปรุงการให้บริการให้เป็นรูปธรรม 

1. ควรให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
และผ่านช่องทางที่หลากหลายเพิ่มเติมจาก
ช่องทางในปัจจุบัน 
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 2. ในการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรม
และโครงการ ควรน าประเด็นจากการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น 

 3. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ทักษะ ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของศิษย์เก่า  

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. คณะให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรของคณะ
ประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี
คุณภาพได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน 

2. มีเงินสนับสนุนการวิจัย และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คณะควรสนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่

มีค่า impact Factor สูง 

- 

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

คณะสามารถใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรมมาใช้ใน

การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ

แล ะแ ก้ ปั ญ ห า ข อ งชุ ม ช น ได้  ทั้ ง ใ นด้ า น ก า ร

เกษตรกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการทรัพยากร 

- 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คณะควรมีการประเมินผลส าเร็จตามแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษาและชุมชนให้ชัดเจน  
 

1. ควรระบุ วั ต ถุประสงค์ และตั วบ่ ง ชี้
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการให้สอดคล้อง
กัน เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการ และน ามาปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปี
ถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณะควรรายงานความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ให้ครบถ้วนทุก
มิติ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่า 
โดยเฉพาะโครงการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

คณะมีการบูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- 1. ค ว ร ร ะ บุ ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และน ามาปรับปรุงแผน
บริการวิชาการในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุ
บ ารุ งศิลปวัฒนธรรมให้สมบูรณ์  กรณีมีการจัด
โครงการหลังการตรวจประเมิน ควรแสดงการ
ประเมินความส าเร็จของไตรมาสที่  4 ของ
ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา  เ พ่ือแสดงให้ เห็นการ
ด าเนินการตามวงรอบที่สมบูรณ์ เช่น โครงการบุญ
ข้าวสาก 



ช 
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3. คณะควรรายงานความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ 
ให้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
ความคุ้มค่า โดยเฉพาะโครงการที่มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มีกระบวนการบริหารคณะและระบบก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ทุกกระบวนการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ 
รายงานผลการใช้งบประมาณเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริหาร 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรน ารายงานผลการใช้งบประมาณ 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

คณะควรมีระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ 

2. ความสอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) กับแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงิน แผนอัตราก าลั งบุคลากร และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

3. แผนยุทธศาสตร์ของคณะตามภารกิจ เช่น 
ด้านพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม  คว รมี เ ป้ าประส งค์ 
(วัตถุประสงค์) และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ได้ชัดเจน วัดผลได้ 

 

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการควรเพ่ิมการแยกตาม
ภารกิจ 

 

5. ประเด็นการประเมินความเสี่ ยง ควร
ค านึงถึงปัจจัยภายนอกในอนาคต เช่น จ านวน

 



ซ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

นักศึกษาที่ลดลงจากระบบการรับเข้าใหม่ และ
สังคมดิจิตอล 

6. สนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
ในกลุ่มอาจารย์ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารในระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

องค์ประกอบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

I P O รวม คุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต  5.00   3.50   3.30   4.22  ดี 

2. การวิจัย  5.00   5.00   5.00   5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -     5.00   -     5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -     5.00   -     5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ  -     5.00   -     5.00  ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.57 4.15 4.64 ดีมาก 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ปีการศึกษา 2559 
 
 
 

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

    (รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) 

 

 

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

    (รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล) 

 

 

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

                         (รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา) 
 

 

4. ........................................................................... กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ) 

 

 

5. ........................................................................... กรรมการ 

 (นางพิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ) 

 

 

6. ............................................................................ เลขานุการ 

    (นางสาวสายใจ จันเวียง) 



 

 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560  

 

ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โชติษญยางกูร ประธานฯ 

2. รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ กรรมการ 

5. นางพิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ กรรมการ 

6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า

รายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
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2.2.3 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Engineering, Ubon 

Ratchathani University) เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิด
ด าเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาในปี พ.ศ. 2533   
ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ประกอบด้วย 1 ส านักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา 
คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ  

    

 
ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540)  

และเปลี่ยนชื่อภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545)   
โดยมีรองศาสตราจารย์อุทิศ  หิมะคุณ เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533-
2537) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย 
อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคาร
ดังกล่าวประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ 30,855 ตารางเมตร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพักอาจารย์ ส านักงานเลขานุการ และอ่ืน ๆ (ภาพที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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 ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นสากล คือ 
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยล้อมรอบ
ด้วยเฟืองสีเหลือง บนพ้ืนสีแดงเลือดหมู ซึ่งเป็นสี
สากลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในเฟืองและ
เหนื อสัญลั กษณ์มหาวิทยาลั ย  มี ค า ว่ า  “คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และ 
“FACULTY OF ENGINEERING  UBON 
RATCHATHANI UNIVERSITY”  (ภาพที่ 2) 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

 
 

ปณิธานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอ้ืออ านวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและยั่งยืน  

โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 
 

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นองค์กรชั้นน าที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรม  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประชาคมโลก 
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3. บริการวิชาการ : น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม
อย่างยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : น าเอาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไปบูรณาการเพ่ือ
จรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

อัตลักษณ์ 

                                       สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดี ต่อสังคม 

                                                                  เอกลักษณ์ 
                                          ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

 
 

รายช่ือกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
รายช่ือกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์   เพียรทอง   ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรวีรมาศ        ต าแหน่ง รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนัฉาย  โพธิ์หอม  ต าแหน่ง รองคณบดีฝา่ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล     ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล       ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นครราช   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8. นายนิติกร  พรหมดวง     ต าแหน่ง ผูช้่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 
รายชื่อกรรมการประจ าคณะ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษณ์   เพียรทอง   ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรวีรมาศ        ต าแหน่ง รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนัฉาย  โพธิ์หอม  ต าแหน่ง รองคณบดีฝา่ยวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล     ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล       ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นครราช   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8. นายชาคริต  โพธิง์าม             ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ             ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ฯ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพนัธ์  ปิตาคะโส    ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย          ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  สนองราษฎร์     ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
13. นายสชุิน  ไตรรงค์จิตเหมาะ               ต าแหน่ง ผู้แทนประเภทอาจารย์ 
14. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข   ต าแหน่ง ผู้แทนประเภทอาจารย์ 
15. นายธีระพงษ์  วงศบ์ุญ                            ต าแหน่ง เลขานุการประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 



 

 

7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560  

 

 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 
ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 

รองคณบดฝี่ายวางแผนและ   
ประกันคณุภาพ 

 
รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกลุ 

          รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ           
                บริการวิชาการ   

 

 
ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 

 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 

รองคณบดฝี่ายบณัฑิตศึกษา 

 

 
ดร.ประสิทธ์ิ นครราช 
รองคณบดฝี่ายกิจการ  

                  นักศึกษา   

 
               นายชาคริต  โพธ์ิงาม 
         หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ผศ.ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ 

      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า         
              และอิเล็กทรอนิกส์   

 
     รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโสหัวหน้า  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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               รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันตยิวิชัย 
              หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 
ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 
               นายธีระพงษ์  วงศบ์ุญ 
        เลขานุการคณะ/หัวหน้าส านักงาน 

 
 

ผู้แทนคณาจารย์ 
 

 

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข 
 

 

ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

 ในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม  16  
หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน   6  หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน  5  หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร จ านวน  16  หลักสูตร 
ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมนิ
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับ
หลักสูตร 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตร ี 3.91 ดี  
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ปริญญาตร ี 3.55 ด ี

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม                                        

ปริญญาตร ี 3.06 ด ี
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 

เคมีและชีวภาพ 
ปริญญาตรี  3.38 ด ี
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หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมนิ
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับ
หลักสูตร 

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล  

ปริญญาตร ี 3.68 ด ี
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ปริญญาตร ี 3.07 ด ี

7. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิศวกรรมโยธา  

ปริญญาโท 3.83 ด ี
8. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปริญญาโท 2.66 ปานกลาง 

9. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ปริญญาโท 3.38 ดี  
10. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปริญญาโท 2.80 ปานกลาง  

11. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

ปริญญาโท 3.57 ดี  
12. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 

โยธา 
ปริญญาเอก 3.47 ด ี

13. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาเอก  2.73  ปานกลาง 
14. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก  3.27  ดี  
15. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 

เครื่องกล  
ปริญญาเอก  3.57 ด ี

16. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า      

ปริญญาเอก 2.80 ปานกลาง 
ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันท่ี 8-31 สิงหาคม 2560 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

 ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ าแนกตามหลักสูตร 
และระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2) จ านวน 2,323 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2,113  คน คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 16.20  
และมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 81 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" ต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 16.20  ต่อ 1 คน  

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ปี 1 (ยังไม่แยกสาขา)  698 
  

698 

2. วิศวกรรมเครื่องกล 442 28 17 487 

3. วิศวกรรมอุตสาหการ 363 28 37 428 

4.  วิศวกรรมไฟฟ้าฯ  324 21 7 352 

5.   วิศวกรรมโยธา 319 21 5 345 

6.  วิศวกรรมเคม ี 139 - - 193 

7.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 80 23 10 113 

 
2,365 121 76 2,562 

ข้อมูล งานวิชาการ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2559 

 งานบัณฑิตศึกษา ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 2559 696 19 9 678 

      

รวม 619 41 18 678 

ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบัณฑิตศึกษา เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2560 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 425  คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน  392  คน คิดเป็นร้อยละ 92.23 
ผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 5.65  และผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญา
เอก จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.12   โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 18 - - 18 

2. วิศวกรรมเคร่ืองกล 93 6 1 100 

3. วิศวกรรมไฟฟ้า 59 2 1 62 

4.  วิศวกรรมโยธา 91 1 - 92 

5. วิศวกรรมอุตสาหการ 114 5 5 124 

6.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  17  10 2 29 

รวม 392 24 9 425 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น  82  คน 
โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน  (ร้อยละ 1.21  ) คุณวุฒิปริญญาโท 22 คน (ร้อยละ 26.82) และ
คุณวุฒิปริญญาเอก  59  คน (ร้อยละ 71.95 )  ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 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  14 - - 4 10 3 9 2 - 14 
3. วิศวกรรมเครื่องกล  20 1 1 5 15 8 9 4 - 21 
4. วิศวกรรมไฟฟ้า 14 1 - 4 11 6 9 - - 15 
5. วิศวกรรมอุตสาหการ 18 1 - 8 10 9 6 3 - 19 
รวม 79 3 1 22 59 31 40 11 - 82 
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2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 77 คน 
โดยเป็นข้าราชการ 16 คน (ร้อยละ 20.78) พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน (ร้อยละ 28.57)
ลูกจ้างประจ า 12 คน (ร้อยละ 15.60) และลูกจ้างชั่วคราว 27 คน (ร้อยละ 35.06) ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมท้ังหมด 

1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  - 3 - 2 5 

2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  1 2 - 3 6 

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 1 3 8 

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 กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันท่ี  28 กรกฎาคม 2560  

 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

งบประมาณ  

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย จ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ  2557 - 2559 ดังนี้ 

ปี 
งบประมาณ งบประมาณ (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) ร้อยละเพิ่ม/ลด เทยีบจากปีก่อน 

งงบ 
บุบุคลากร 

งงบ 
ด าด าเนินงาน 

งงบ 
ลลงทุน 

งงบ 
อุอุดหนุน 

        รวม งงบ 
บุบุคลากร 

งงบ 
ด าด าเนินงาน 

งงบ 
ลลงทุน 

งงบ 
อุอุดหนุน 

รรวม 

22557 448,233,663 77,992,500 55,917,300 55,249,300 448,233,492 113.53 ((0.73) 1100.00 ((21.55) 223.18 
22558 551,946,780 88,071,700 11,220,500 33,561,500 664,800,480 77.70 00.99 ((79.37) (32.15) ((3.85) 

22559 333,513,250 77,772,100 -- 77,735,370 449,020,720 
๖

(35.49) 
๖(3.71) ((100) 338.66 333.62 

รวม 2225,121,80
2 

440,130,00
0 

77,137,800 29,603,650 3301,993,252 - - - - - 
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อาคารสถานที่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่ตามที่ตั้ง จ านวน 30,855 ไร่ โดยจัดสรรเพ่ือเป็นอาคารเรียน

และห้องปฏิบัติการต่างๆ จ านวน  7 อาคาร คิดเป็นพ้ืนที่ส าหรับห้องเรียน  5,309 ตารางเมตร และ
ห้องปฏิบัติการ 8,130 ตารางเมตร 
 

            อาคาร 
พ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร) 

EEN-1 EEN-2 EEN-3 EEN-4 EEN-5 EEN-6 CCLB-1 
รรวม 

         สร้างเมื่อ พ.ศ. 22531 22532 22532 22533 22537 22546 22534 

1. จ านวนช้ัน 1½ 1½ 1½ 1½ 3 6 3 - 

2. ห้องเรียน - - - 882 9988 22,991 11,248 55,309 

3. สารสนเทศ 1160 - - - - 11,329 - 11,489 

4. คอมพิวเตอร ์ - - 1140 447 - 5500 - 6687 

5. ห้องปฏิบัติการ 9950 9997 7709 
11,13

5 
11,85

6 
8850 2252 66,749 

6. ห้องพักอาจารย์ 1198 553 6615 443 1148 11,590 3356 33,003 

7. ส านักงาน - - - - - 9955 - 9955 

8. ห้องประชุม - - 558 - - 11,338 - 11,396 

9. วัสดุหรือเครื่องมือ 88 553 - 114 - - - 775 

10. ห้องปฏิบัติการเคม ี 1177 5517 - - - -  6694 
11. ห้องน้ าและอื่นๆ 551 552 335 335 551 11,260 1180 11,664 
12. ทางเดินและที่ว่าง 2276 2239 5573 884 5562 66,065 11,037 88,836 

รวม 11,820 11,911 22,130 11,440 33,605 116,876 33,073 330,855 

 
 
 

  



 

 

14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2559  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560  

 

ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2559 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และ
วิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 
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- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจหลักฐานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เตรียมเอกสาร

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูล
เชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็น
ภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุก
ประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน 
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  5 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.64) ซึ่งมี
คะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 4.52) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
(คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
(คะแนนเฉลี่ย 4.22)  

 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ พบว่า คณะจะมีปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ 
จะอยู่ในระดับที่ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ทั้ง 2 ด้าน แต่มีการด าเนินงานให้ผลลัพธ์ของคณะ อยู่
ในระดับที่ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.15) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืน ที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการ
ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.29) โดย
มีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 2.82) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   4.22 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 52.71 3.29 3.29 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 59 71.95 5.00 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 51 62.20 5.00 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

  -0.94 5.00 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
-  

5 
(1-4,6) 

4.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
-  

4 
(1-3,6) 

3.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย     5.00 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

 - 
6 

(1-6) 
5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ * 8,786,840.00  111,225.82  5.00 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  37 45.12 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     5.00 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 - 

6 
(1-6) 

5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       5.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 - 

6 
(1-6) 

5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ      5.00 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน  - 

7 
(1-7) 

5.00 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 - 

6 
(1-6) 

5.00 

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.   4.64 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม ผลการประเมินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีมาก มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมองค์ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ส่วนองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 
ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 5.00 3.50 3.29 4.22 ดี 

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 4.57 4.15 4.64 ดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 0.00- 1.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 3.51 – 4.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 4.51 – 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. บัณฑิตได้งานท าในอัตราที่สูง ปรับตัวได้ดี 
2. หลักสูตรได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน TQR 2 หลักสูตร 
3. คณะสามารถรับนักศึกษา ได้จ านวนเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. การบูรณาการแผนและภารกิจในระดับต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษาของ
คณะกับการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมและสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ความร่วมมือระหว่างคณะและภาควิชาในการให้ข้อมูลความรู้แก่ศิษย์เก่า สนับสนุนทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับศิษย์เก่า 

3. แผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ ตามภารกิจ ควรมีเป้าประสงค์ (วัตถุประสงค์) และตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนที่ชัดเจน วัดระดับการบรรลุตามเป้าประสงค์ได้ แต่ละปี น าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

4. คณะควรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. คณะควรเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตาม

กรอบมาตรฐานสา 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีกิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่

สามารถส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ผลของกิจกรรมดังกล่าว
สะท้อนผ่านการยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและรางวัล
เกียรติยศต่างๆท่ีนักศึกษาได้รับอย่างต่อเนื่อง 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพการจัด

กิจกรรมและการบริการให้กับนักศึกษามาพัฒนา

และปรับปรุงการให้บริการให้เป็นรูปธรรม 

1. ควรให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
และผ่านช่องทางที่หลากหลายเพิ่มเติมจาก
ช่องทางในปัจจุบัน 

 2. ในการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรม
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และโครงการ ควรน าประเด็นจากการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น 

 3. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ทักษะ ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของศิษย์เก่า  

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. คณะให้การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยของบุคลากร อย่ างต่อเนื่ อง  ท า ให้
บุคลากรของคณะประสบความส าเร็จในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับรางวัลและ
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

2. มีเงินสนับสนุนการวิจัย และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คณะควรสนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่

มีค่า impact Factor สูง 

- 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะสามารถใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรมมา

ใช้ในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการและแก้ปัญหาของชุมชนได้ ทั้งในด้าน

การเกษตรกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการทรัพยากร 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คณะควรมีการประเมินผลส า เร็ จตาม
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

1. ควรระบุวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้
ความส า เร็ จ ในระดับแผนและโครงการให้
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เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชน
ให้ชัดเจน  
 

สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จ
ของแผนและโครงการ และน ามาปรับปรุงแผน
บริการวิชาการในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณะควรรายงานความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ให้
ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และความคุ้มค่า โดยเฉพาะโครงการที่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะมีการบูรณาการโครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- 1. ควรระบุ ตั วบ่ งชี้ วั ดความส า เ ร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้สอดคล้อง
กัน เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จของแผน
และโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และน ามา
ปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีถัดไปได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สมบูรณ์ กรณีมีการจัด
โครงการหลังการตรวจประเมิน ควรแสดงการ
ประเมินความส าเร็จของไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เ พ่ือแสดงให้เห็นการ
ด าเนินการตามวงรอบที่สมบูรณ ์เช่น โครงการบุญ
ข้าวสาก 

3. คณะควรรายงานความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการ ให้ครบถ้วนทุกมิติ  ทั้ ง เชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่า โดยเฉพาะ
โครงการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มีกระบวนการบริหารคณะและระบบ
ก า กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พห ลั ก สู ต ร  ทุ ก
กระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ก า ร ใ ช้
งบประมาณ รายงานผลการใช้งบประมาณเป็น
ประโยชน์กับผู้บริหาร 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรน ารายงานผลการใช้งบประมาณ 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

คณะควรมีระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ 

2. ความสอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) กับแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงิน แผนอัตราก าลั งบุคลากร และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

3. แผนยุทธศาสตร์ของคณะตามภารกิจ เช่น 
ด้านพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม  คว รมี เ ป้ าประส งค์ 
(วัตถุประสงค์) และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ได้ชัดเจน วัดผลได้ 

 

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการควรเพ่ิมการแยกตาม
ภารกิจ 

 

5. ประเด็นการประเมินความเสี่ ยง ควร
ค านึงถึงปัจจัยภายนอกในอนาคต เช่น จ านวน
นักศึกษาที่ลดลงจากระบบการรับเข้าใหม่ และ
สังคมดิจิตอล 

 

6. สนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
ในกลุ่มอาจารย์ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารในระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
 


