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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 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
5 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 3.53)  ซึ่งมีคะแนนที่ลดลงกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนน
เฉลี่ย 4.64) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก”                     
มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนน
เฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(คะแนนเฉลี่ย 4.32 4.00 และ 4.00 ตามล าดับ)  
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 
4.90) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.43) ผลลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับ 
“ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.16) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.32) โดยมีผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.29) 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
 

1. รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร ประธานฯ 

2. รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 

4. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง กรรมการ 

5. นางสาววิชดา  ลิวนานนท์ กรรมการ 

6. นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

วันที่ 13 กันยายน 2561   

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร ประธานฯ 

2. รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 

4. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง กรรมการ 

5. นางสาววิชดา  ลิวนานนท ์ กรรมการ 

6. นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์  เลขานุการ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

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

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคาร
เรียน และห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคารดังกล่าว
ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 30,855 ตารางเมตร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง 
ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพักอาจารย์ ส านักงานเลขานุการ และอ่ืน ๆ 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

 
ปณิธานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอ้ืออ านวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
 
วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป็นองค์กรชั้นน าที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประชาคมโลก 

3. บริการวิชาการ : น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม
อย่างยั่งยืน 
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4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : น าเอาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไปบูรณาการเพื่อ
จรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
อัตลักษณ์ 
สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดี ต่อสังคม 
 
เอกลักษณ์ 
  ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรทีม่ีการเรียนการสอนรวม  16  
หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน   6  หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 
หลักสูตร และหลักสูตรระดับปรญิญาเอก จ านวน  5  หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพหลักสตูร จ านวน  16  หลักสูตร 
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ค่านิยม (Value) 
  การท างานเปน็ทีม โดยเน้นเปา้หมายเป็นส าคัญ  
 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)  ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561  
 

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ระดับการศึกษา    
1.1 ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 25 25 
1.2 ปริญญาตร ี 1 39 40 
1.3 ปริญญาโท 21 17 38 
1.4 ระดับปริญญาเอก 59 1 60 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    
2.1 อาจารย ์ 32 - 32 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 38 - 38 
2.3 รองศาสตราจารย์ 11 - 11 
2.4 ศาสตราจารย ์ - - - 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน    
3.1 ทั่วไป - 11 11 
3.2 เชี่ยวชาญ - - - 
3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
3.4 ช านาญการ - 13 13 
3.5 ช านาญการพิเศษ - - 1 
4. ประเภทการจ้าง    
4.1 ข้าราชการ 37 16 53 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  43 22 65 

- เงินงบประมาณ 42 5 47 

- เงินรายได ้ 1 17 18 

4.3 ลูกจ้างประจ า - 12 12 
4.4 ลูกจ้างชั่วคราว 1 25 26 
5.5 จ้างเหมาบริการ - 7 7 
5. อายุ    
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 1 8 9 
5.2 อายุ 31-40 ปี 22 18 40 
5.3 อายุ 41-50 ปี 53 41 94 
5.4 อายุ 51-55 ปี 3 14 17 
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ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
5.5 อายุ 56-60 ปี 1 1 2 
5.6 อายุ 61-65 ปี 1 - 1 
5.7 อายุคนเฉลี่ย 43.13 42.85  
5.8 อายุงานเฉลี่ย 15.19 14.09  
6. ภูมิล าเนา    
6.1 ภาคอีสาน 66 82 148 
6.2 ภาคอ่ืน 15 - 15 
7. เพศ    
7.1 หญิง 19 37 56 
7.2 ชาย 62 45 107 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 

-   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 และสัมภาษณ์
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  
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 
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- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560               
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุก
ประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน               
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  13 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ 
พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.53 )                       
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       4.32 ดี 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 53.10 3.32 3.32 พอใช้ 

  
  
  
  
  

 - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  53.10       

 - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   16       

 - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   0       

 - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   16       

 - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   100.00%       

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 84.00 59 72.84 5.00 ดีมาก 

  
  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   75       

 - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   6       
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   59 72.84 5.00   

   - ป.ตร ี   1       

   - ป.โท   21       

   - ป.เอก   59       

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   81       

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 62.00 50 61.73 5.00 ดีมาก 

  
  
  
  
  
  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด   50 61.73 5.00   

 - ต าแหน่ง ผศ.   38       

 - ต าแหน่ง รศ.   12       

 - ต าแหน่ง ศ.   0       

 - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)   31.0       

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   81.0       
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
5.00   1.68 4.58 ดีมาก 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2560      1,525.16      

   - ปริญญาตรี      1,485.08      

 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)      40.08      

   - ปริญญาโท      29.58      

   - ปริญญาเอก      10.50      

· จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)     75     

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า     20.335     

· เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

    20     

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)     1.68     

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)     4.58     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6   6 5.00 ดีมาก 

  
  
  
  
  
  

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

    1     

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    1     

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

    1     

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1     

5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

    1     

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 

    1     

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6   4 3.00 พอใช้ 



 

14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  
  

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

    1     

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

  0 1     

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา  

    1     

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

    1     

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    0     

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

    0     



 

15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  

      5.00 ดีมาก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

6   6 5.00 ดีมาก 

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    1     

  
  
  
  
  
  
  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

  4 1     

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏบิัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์     1     

  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

    1     



 

16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจดั
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor) 

    1     

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1     

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

    1     

  
  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    1     

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

    1     

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *  
60,000.00  

 
8,266,225.00  

 110,216.33  5.00 ดีมาก 



 

17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  

 - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

          

 * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน    3,821,100        

 * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก    4,445,125        

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

  75       

   - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   75       

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   0       

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  50,000 30.6 37.78 5.00 ดีมาก 

  
  
  

 - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

          

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย   47       



 

18 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย   23.4       

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)   16       

  
  
  
  

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (0.40) 

  18       

  -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)           

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60)           



 

19 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0       

  
  
  
  
  
  

 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ ท่ีตีพมิพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

          

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

          

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)           

  -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

          



 

20 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
(1.00) 

          

  -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน (1.00) 

          

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิ
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  13       

ค่าถ่วงน้ าหนัก   13       

 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์   9       

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)           

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)           

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)           



 

21 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  9       

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

          

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด   81       

     - จ านวนอาจารย์ประจ า   81       

     - จ านวนนักวิจัยประจ า           

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       4.00 ดี 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  0   5 4.00 ดี 

  
  
  

1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    1     



 

22 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

    1     

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

    1     

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

    1     

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

    0     

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

    1     

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
  

  
    4.00 

ดี 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 0   5 4.00 ดี 



 

23 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       1     

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

    1     

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    1     

  
  
  
  

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    1     

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    0     

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

    1     

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

          

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       5.00 ดีมาก 



 

24 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
5.1 
  
  

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

0   7 5.00 ดีมาก 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 

    1     

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรยีนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติ
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

    1     

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม

    1     



 

25 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  

ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

    1     

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอยา่ง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

    1     

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

    1     

7. ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคมุคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

    1     

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 7   6 5.00 ดีมาก 



 

26 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    1     

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

    1     

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา  

    1     

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง     1     

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

    1     



 

27 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.     
  4.53   

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้     
  58.90   

- จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน     
  13   

ระดับคุณภาพ       ดีมาก   



 

28 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
จุดเด่นในภาพรวม 
 

1. คณะมีคณาจารย์คุณภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการในสัดส่วนที่สูงและสามารถท าวิจัยและขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนจากภายในและภายนอกได้เป็น
จ านวนวนมาก  รวมถึงได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  

2. คณะมีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและได้รางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ   
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. คณะควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในการวัดผลความส าเร็จของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน และมีแผนกล

ยุทธ์ที่เชื่อมโยงความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

2. คณะอาจพิจารณาทบทวนเลือกระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ

ต่างๆและน ามาใช้เป็นกรอบในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

3. ควรมีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน

ต่างๆ เช่น แผนพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร แผนการบริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิผลและมี

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4. ควรมีแนวทางการติดตามผลลัพธ์ของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและ

คณะกรรมการประเมินจากภายนอกให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและท าให้เกิด

การปรับปรุงระบบการท างานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน   



 

29 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  4.86   4.00   3.32   4.32  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  -     5.00   -     5.00  ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 4.90   4.43   4.16   4.53  
ดีมาก 

หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี้       

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและ 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.คณะให้ความส าคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร

มีพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรระบุวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับ
แผนและโครงการให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้ประเมิน
ความส าเร็จของแผนและโครงการและน ามาปรับปรุง
แผนในปีถัดไป 
2.คณะควรรายงานความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงการ ให้ครบถ้วนทุกมิติ โดยเฉพาะเชิง
คุณภาพ  
3.คณะควรมีมาตรการในการส่งเสริมและดูแล
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ าเพ่ือลดการตกออกและ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ 
4.คณะควรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  เช่น  การก าหนดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มาจากภาคอุตสาหกรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
5.ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนานักศึกษา
โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ได้แก่  การน าเสนอและ
ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ 
6.ควรพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิตอล หรือออนไลน์มากขึ้น  

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1.คณะมีนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง ที่ได้รับทุนวิจัย

เมธีรุ่นกลางและมีผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับการจด

ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.คณาจารย์ได้รับทุนการสนับสนุนการวิจัยในอัตรา

เฉลี่ยต่อคนที่สูงและมีศักยภาพในการได้รับทุน

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายอกเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า

จากภายในมหาวิทยาลัย  

คณะมนีักวิจัยที่มีศักยภาพ ควรมีการสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงนักวิจัย เพื่อให้ถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มีแนวโน้มลดลงในขณะที่
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน คณะควรมี
มาตรการในการกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพ ระดับชาติ 
และนานาชาติ และท าให้มีสัดส่วนการตีพิมพ์ต่อ
อาจารย์เพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

คณะใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ที่มีมาพัฒนาชุมชนและมีบางโครงการที่มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การบริการวิชาการต่อสังคม  
 

ควรมีการประเมินระดับการพัฒนาหรือความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่รับบริการ โดยเฉพาะจากโครงการที่มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องมาหลายปีและพัฒนาให้เป็นชุมชน
ตัวอย่างที่สามารถขยายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆได้ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มา
ใช้ในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบใน

การก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ควรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงในผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การจัดการความรู้ ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการน าผลของการจัดการ

ความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะความรู้/ทักษะจากผู้สอนหรือผู้มี
ประสบการณ์ตรงด้านการผลิตบัณฑิต 

การวิเคราะหต์้นทุนและสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
พัฒนา 

ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนหรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายของงบทาง
การเงินเพ่ือปรับปรุงให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า และมีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาแข่งขัน  
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การพัฒนาบุคลากร ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนและน าผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เป็นรายบุคคล
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในการวัดความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 
ข้อเสนอแนะ โครงร่างองค์การ 

1. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน 
2. ควรก าหนดสมรรถนะหลักของคณะที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นมีความเฉพาะและเป็น

จุดเด่นของคณะที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ 
3. จัดสรุปข้อมูลของบุคลากรเป็นร้อยละและเขียนรูปแบบให้มีความกระชับมากข้ึน 
4. ควรก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันของกลุ่มบุคลากรต่างๆให้ชัดเจนและเกิดจากการ

ระดมความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มต่างๆ 
5. ในช่วงแรกของการด าเนินงาน ควรเลือกกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญมาใช้ในการด าเนินงาน

ของคณะ 
6. ควรก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและเป็นประเด็นที่

สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของคณะได้ 
7. ควรอธิบายล าดับในการแข่งขันของคณะให้ชัดเจน 
8. ควรเลือกคณะ/คู่เทียบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะ 
9. ควรก าหนดตัวชี้วัดและความถี่ในการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกระบวนการทั้ง 6 

หมวดของเกณฑ์ EdPex และควรมีแนวทางในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์  ทบทวนและ
ปรับปรุงผลงานให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า และรบัฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเทา่ 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงานและประชุมสรุปประเด็นที่ได้

จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ผูท้ี่เก่ียวข้องในแต่ละส่วน  ในแตล่ะส่วนที่เก่ียวข้อง  (แบ่งตามกลุ่ม )ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารคณะ 
2. หัวหน้าสาขาวิชา 
3. ประธานหลักสูตร 
4. ผู้แทนอาจารย์  
5. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
6. นักศึกษา /ตรี/โท 

 
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องตน้

ด้วยวาจา  

16.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผูบ้รหิาร และบุคลากรพร้อม

ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 


