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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก ก่อตั้งขึ้นเพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาและ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของ
ประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial 
Technology)" ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ใน
ฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาในการ ประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขต โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงาน 
ระดับคณะ  ปี พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2543 วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2543 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” ประกาศ ณ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และในปี พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการปรับโครงสร้างองค์กร
เปลี่ยน “สาขาวิชา” เป็น “ภาควิชา” และเพ่ิมภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยด าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ สอดคล้องตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและ
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.03 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร และมีหลักสูตรยืมจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร ที่ไม่น ามาประเมิน  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 3.99 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  
4.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
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พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.40 และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถน ามาใช้ใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการในแต่ละพันธกิจได้เป็นอย่างดี  

2. คณะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและความต้องการของคนในท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผน การถ่ายทอด

ลงมาสู่การแผนปฏิบัติประจ าปี และการควบคุมแผนยังไม่ครบตามกระบวนการ PDCA  
 ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนในแต่ละด้าน ตลอดจนการก าหนดตัวชี้วัดระดับ
แผน และระดับโครงการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4  ด้าน   
1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับพอใช้ โดย

คณะมีหลักสูตร 9 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร  มีระบบและ
กลไกในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ดี ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจน ซึ่งมีอาจารย์ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 52.86 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 32.86 
และสัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ 1: 17.33 ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก อย่างไรก็
ตาม คณะควรหาแนวทางในการบริหารหลักสูตร เพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดย
มีการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรภายในคณะอย่างต่อเนื่อง  

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.57 ได้คุณภาพการดาเนินงานระดับดี คณะมีระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  
แต่ยังมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยค่อนข้างน้อย เฉลี่ยเพียง 128,041.17 บาท/คน  

3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับพอใช้ 
คณะยังไมไ่ดก้ าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความส าเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างชัดเจน ท า
ให้ยังไม่สามารถน ามาจัดท าแผนการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จาก
สภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการ
ด าเนินงานระดับดี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ แต่คณะควรมีการวิเคราะห์
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  โดยก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง 
และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี คณะมี
ระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ดี ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการภายใน
คณะ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ตามพันธกิจ อีกทั้งการบริหารความเสี่ยง การ
บริหารและพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 พบว่า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 12 
โครงการ/กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม อยู่
ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
นวัตกรรม เนื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานวัตกรรมลาศึกษาต่อ และยกเลิกโครงการ 1 
กิจกรรม คือ กาจัดท าแผนการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรคณะและ
ความต้องการของหน่วยงานภายนอกและชุมชน เนื่องจากกิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อเนื่องจาก
กิจกรรมที่ 1 และ 2 ในแผนด้านบริการวิชาการ ซึ่งกิจกรรมที่ 1 และ 2 อยู่ในระหว่างการด าเนินการสรุปเล่ม  
 

สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 
15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 
กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร โดยมีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.30 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.74 และองค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 2.84 
องค์ประกอบที ่3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 และองค์ประกอบที ่4 คะแนนเฉลี่ย 3.00 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 
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3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 

 วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว 

ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 3 อาคาร
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

เวลา 09.30 - 09.45 น.   -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

เวลา 09.45 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2558 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือ
ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 3  
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เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ (ต่อ) 

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา และผล

การประเมินฯ ณ ห้องประชุมคณะวิศวฯ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 3  
เวลา 13.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ ณ ห้อง
ประชุม 150208 ชั้น 2 ตึก 15  

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 

องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.03 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร และมีหลักสูตรยืมจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร ที่ไม่น ามาประเมิน  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 3.99 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  
4.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.40 และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติ
บัณฑิต 

3.45 3.45 5.00 4.00 2.12 2.03 3.75 3.40 ระดับดี ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.16 2.91 5.00 5.00 4.05 4.05 4.40 3.99 ระดับดี ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ 

    4.00 3.00     4.00 3.00 ระดับดี ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    5.00 4.00     5.00 4.00 ระดับดีมาก ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจดัการ 

    5.00 4.00     5.00 4.00 ระดับดีมาก ระดับดี 

รวม 3.63 3.32 4.86 4.00 3.09 3.04 4.21 3.64 ระดับดี ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับ
พอใช้ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี ระดับดี     

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ภาพรวมผลประเมิน             4.21 3.64 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต             3.75 3.40 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

21.16 10 2.12 18.26 9 2.03 2.12 2.03 

หมายเหตุ 
- ไมน่ าคะแนนผลการประเมินหลักสูตรยืมมาพิจารณา (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา = 2.90) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

37 70 52.86 37 70 52.86 3.30 3.30 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

23 70 32.86 23 70 32.86 2.05 2.05 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1,143.56 66 17.33 1,143.56 66 17.33 5.00 5.00 

    -13.37     -13.37     
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

    6     5 5.00 4.00 

หมายเหตุ  
- ข้อ 5 ต้องเป็นผลท่ีได้จากข้อ 4 และส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี     6     5 5.00 4.00 

หมายเหตุ  
- ข้อ 1 ควรอธิบายให้ทราบถึงลักษณะท่ีนิสิตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนฯ อย่างไร  
- ข้อ 3 ควรอธิบายให้ทราบถึงลักษณะการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตอย่างไร  
- ข้อ 4 ควรอธิบายการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงในแต่ละกิจกรรมท่ีด าเนินการให้ชัดเจน  
- ข้อ 5 การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ควรก าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดการพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
- ข้อ 6 ไม่พบการน าเสนอแผน ส่วนใหญ่รายงานเป็นลักษณะโครงการกิจกรรม ไม่เห็นแผนท่ีชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย             4.40 3.99 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    6     6 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

12,082,15
6 

66 183,062.97 8,450,717 66.0 128,041.17 4.16 2.91 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

34 70.0 48.57 34.00 70.0 48.57 4.05 4.05 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ             4.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     5     4 4.00 3.00 

หมายเหตุ  
- ข้อ 4 ไม่พบการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา ซ่ึงการด าเนินงานต้องสัมพันธ์กับข้อ 1 และ 2 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
- ข้อ 5 ไม่พบการน าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ วิชาการสังคม ซ่ึงการด าเนินงานต้องสัมพันธ์กับข้อ 4 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

            5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    6     5 5.00 4.00 

หมายเหตุ 
- ข้อ 5 ไม่พบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ             5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

    7     5 5.00 4.00 

หมายเหตุ 

- ข้อท่ี 1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน แต่ยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องมีการอบรม
ให้ความรู้ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินได้มีความเข้าใจในการด าเนินการ  

- ข้อท่ี 2 มีการจัดท าข้อมูลต่อหน่วย แต่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน ยังไม่ชัดเจน 

- ข้อท่ี 5 ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย ยังไม่ชัดเจน  

- ข้อท่ี 7 มีการด าเนินงานเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าในเรื่องข้อมูล แต่ควรมีการบริหารงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

    6     5 5.00 4.00 

หมายเหตุ 
- ข้อท่ี 5 พิจารณาจากการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาข้อมูลท่ีเห็นแนวโน้มจากการพัฒนาคุณภาพท่ีดีขึ้น 
- ข้อท่ี 6 น าผลการประเมินของ วิศวโยธา ออก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพระดับพอใช ้
 จุดแข็ง 

-  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 จุดที่ควรพัฒนา 
-  
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรหาแนวทางในการบริหารหลักสูตรและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรภายในคณะอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับด ี
 จุดแข็ง 

- คณะมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนพันธกิจด้านการ
วิจัยที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 จุดที่ควรพัฒนา 
-  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้
 จุดแข็ง 

-  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 จุดที่ควรพัฒนา 
- การประเมินความส าเร็จของแผนการบริการวิชาการ ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการให้ชัดเจน เพ่ือน าไปใช้

ประเมินความส าเร็จของแผนและน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

-  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 จุดที่ควรพัฒนา 
-  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรพิจารณาจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมตามเทศกาลของไทย 
และก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ดี ส่งผลให้อาจารย์มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน  

2. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการภายในคณะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะควรจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ให้ชัดเจนในทุกด้าน โดยเฉพาะ 

แผนบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินและแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- กิจกรรมการจัดการความรู้ ยังมีการด าเนินการไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้และด าเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมด้านผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
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ภาคผนวกที่ 1   

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 
 

ตัวบ่งชี้ ค่า 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.30 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.05 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1,143.56 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.91 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 4.05 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 70 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 28 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 37 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 47 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 24 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 18 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 17 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 1,143.56 
ระดับอนุปริญญา 0 
ระดับปริญญาตร ี 887.45 
ระดับ ป.บณัฑิต 0 
ระดับปริญญาโท 128.06 
ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0 
ระดับปริญญาเอก 

 
0 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 479,538.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 479,538.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 7,971,179.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7,971,179.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 66 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 66 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 4 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 71 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ 

35 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 35 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
 
 
 

15 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 3 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

13 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 13 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 3 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 
 

0 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 
 

0 
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จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 
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