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ค ำน ำ 
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส านักวิชา ซึ่งส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
รายงาน วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักวิชาฯ ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2557 (ระหว่าง
กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2557) ที่ผ่านมา เพ่ือรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ และรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน  

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่ง เพ่ือให้
ครอบคลุม input process และ output/outcome นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัว
บ่งชี้ รวมทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้    

ส านักวิชาฯ ขอขอบคุณคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้
เสียสละเวลาร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขด้าน
เวลาที่มีจ ากัด และใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารส านักวิชาฯ คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ
ช่วยกันประมวลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้คณะท างานฯ สามารถด าเนินการจนแล้วเสร็จและประสบ
ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

 

 

 
    (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์) 

   คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

  

 

 



ฑ 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 
1. สรุปข้อมูลพื้นฐาน 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ เริ่มเปิดรับนักศึกษำรุ่นแรกในระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2536 
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีทรัพยำกร ต่อมำ
มหำวิทยำลัยฯ ได้ออกข้อก ำหนดในกำรรวมทั้งสองส ำนักวิชำดังกล่ำวและสำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรจำกส ำนัก
วิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรเข้ำด้วยกัน รวมทั้งสิ้น 14 สำขำวิชำ จัดตั้งเป็น ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ เมื่อวันที่ 
1 พฤษภำคม 2542 เป็นต้นมำ จำกนั้นส ำนักวิชำฯ ได้จัดตั้งสำขำวิชำเพ่ิมเติม 1 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำ
วิศวกรรมกำรผลิต  รวมเป็น 15 สำขำวิชำ  ในปัจจุบันส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์เป็นส ำนักวิชำ 1 ในจ ำนวน 6 
ส ำนักวิชำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  โดยมี คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบ ซึ่งส ำนักวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 
ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำมีสัมฤทธิผลรวมทั้งสิ้นประมำณร้อยละ 65 ของจ ำนวนกำรผลิตบัณฑิตทั้งหมดของมหำวิทยำลัยฯ    

ภำรกิจในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ถือเป็นนโยบำยหลักที่ส ำนักวิชำฯ ให้ควำมส ำคัญเป็น
ล ำดับแรก ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักวิชำ โดยมีรองคณบดีฝ่ำยบริหำร
ท ำหน้ำที่ประธำนคณะท ำงำนดังกล่ำว เพ่ือท ำหน้ำที่ต่ำงๆ โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำฯ ในกำรประสำนงำนกับคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยในภำพรวม   

 
2.  สรุปผลการประเมินตนเอง 

ส ำนักวิชำฯ เลือกกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินส ำหรับสถำบันเฉพำะทำงที่เน้นระดับปริญญำตรี 
(ค 2)  โดยก ำหนดตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประเมินตนเอง ในปีกำรศึกษำ 2556  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ตำมแนว
ทำงกำรพัฒนำของ สกอ. จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ ำนวน 17 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งเป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ output/outcome นอกจำกนี้ยังมี
ตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ 48 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลกำรด ำเนินงำน 
รำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
 

      ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 

ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. เฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 จำกคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ ดีมาก  
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2. เฉพำะตัวบ่งชี้ของ สมศ.  จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 จำกคะแนนเต็ม 5 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก (ไม่น ำคะแนนจำกตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18 มำค ำนวณ) 

3. ส ำหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ ำนวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 จำก
คะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับ ดีมาก  (ไม่น ำคะแนนจำกตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18 มำค ำนวณ) 

4. ตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้ของ มทส. รวม 46 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.57 จำกคะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับ ดีมาก (ไม่น ำคะแนนจำกตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18 มำ
ค ำนวณ) 

 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยตัวบ่งชี้ทั้งหมด 48 ตัวบ่งชี้ พบว่ำมีตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีและดี
มำก (3.51 - 5 คะแนน) จ ำนวน 43 ตัวบ่งชี้ (40 ตัวบ่งชี้ และ 6 ตัวบ่งชี้ย่อย) ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
2) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 
  - 16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
  - 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 
3)   ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17 กำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
  เอกลักษณ์ของสถำบัน 
4) ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
5) ตัวบ่งชี้ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
6) ตัวบ่งชี้ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
7) ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
8) ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
9) ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
10) ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะ 
  ของบัณฑิต 
11) ตัวบ่งชี้ 2.8  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัด 
  ให้กับนักศึกษำ 
12) ตัวบ่งชี้ 2.11* คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ 
  ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ 
12) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระใน 1 ปี 
13) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำน

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
14) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ที่ได้รับกำรตีพิมพ์

 หรือเผยแพร่ 
15) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ที่ได้รับกำร 

 ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
16) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
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17) ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
18) ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
19) ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
20) ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน 
  สร้ำงสรรค์ 
21) ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ 
  ประจ ำและ นักวิจัยประจ ำ 
22) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
23) ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
24) ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
25) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำ 
   ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
26) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
   ภำยนอก 
27) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ 
   - 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคม ในประเด็นที่  
            1 ภำยในสถำบัน 
   - 18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคม ในประเด็นที่  
      2 ภำยนอกสถำบัน 

28) ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
29) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
30) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
31) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 
32) ตัวบ่งชี้ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
33) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
34) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
35) ตัวบ่งชี้ 7.5* ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบบ รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ 
36) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรส ำนักวิชำ 
37) ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
38) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
39) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดย 

  ต้นสังกัด  
40) ตัวบ่งชี้ 11.1* มีระบบและกลไกในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ 
  เทคโนโลยีตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
41) ตัวบ่งชี้ 11.2* ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง  

                         ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจ ำ 
42) ตัวบ่งชี้ 11.3* ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ 



ด 
 

  พัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจ ำ 
43) ตัวบ่งชี้ 11.4* ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ 
  พัฒนำเทคโนโลยี 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (1.51 - 2.50 คะแนน) หรือเป็นจุดอ่อน จ ำนวน 1 
ตัวบ่งชี้ (1 ตัวบ่งชี้ย่อย) ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.9* ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของ 
 นักศึกษำต่อรุ่น 
ก. ระดับปริญญำตรี 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน ( ≤ 1.50 คะแนน) หรือเป็นจุดอ่อน 
จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 2.10*   ร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม 
ก ำหนดเวลำของหลักสูตรต่อรุ่น 

ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ( 2.51 – 3.50 คะแนน) จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 2.9*  ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของ 

นักศึกษำต่อรุ่น 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ 

2) ตัวบ่งชี้ 2.11*   คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ 
           ก. ระดับปริญญำตรี  
3) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

 

* หมำยถึง ตัวบ่งชี้ของ มทส. เพิ่มเติมจำกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้  น ำไปสู่กำรเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขในรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 

1) ตัวบ่งชี้ 2.9*    ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของนักศึกษำต่อรุ่น 
        ก. ระดับปริญญำตรี (พ้นสภาพร้อยละ 14.12) 

แนวทำงแก้ไข  
1.   เพิ่มบทบำทของอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้ช่วยก ำกับดูแลนักศึกษำให้ใกล้ชิดขึ้น 
2.   จัดกลุ่มติว พี่ช่วยน้องโดยให้นักศึกษำปริญญำโท ที่ได้ทุนศักยภำพ เป็นผู้รับผิดชอบจัดติว 
     และมีรุ่นพี่ระดับปริญญำตรีที่เรียนดีเป็นผู้ช่วย 
3.   คณบดีอบรมวิธีกำรเรียนที่มีประสิทธิผลให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
         

2)  ตัวบ่งชี้ 2.10*  ร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำของ 
          หลักสูตรต่อรุ่น (ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา ร้อยละ 38.13) 



ต 
 

แนวทำงแก้ไข  
1. ในรำยวิชำที่มีนักศึกษำสอบตกจ ำนวนมำก ให้ท ำกำรเปิดรำยวิชำในภำคกำรศึกษำถัดไป  

 เพื่อให้นักศึกษำมีโอกำสได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่ำน ซึ่งอำจท ำให้ส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 เร็วขึ้น 

2.   ในรำยวิชำที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเป็นจ ำนวนมำกให้ท ำกำรแบ่งกลุ่มให้มำกขึ้นเพื่อให้   
      นักศึกษำในแต่ละกลุ่มมีจ ำนวนลดลง 
 

3) ตัวบ่งชี้ 2.11*  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ 
          ก. ระดับปริญญำตรี (คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.35) 

แนวทำงแก้ไข   
1. ท ำกำรวิเครำะห์เพื่อตรวจสอบรำยวิชำที่มีนักศึกษำสอบตกเป็นจ ำนวนมำก  จำกนั้น

ปรับปรุงให้มีสภำพกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น เช่น แบ่งจ ำนวนห้องเรียนให้มำกข้ึน  จัดให้มี
กำรติวก่อนสอบกลำงภำคและปลำยภำคเพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรเรียนมำกข้ึน 

2.  ให้หัวหน้ำสำขำวิชำและคณำจำรย์ได้พบปะนักศึกษำให้มำกข้ึน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำใส่
ใจกำรเรียนให้มำกยิ่งขึ้น 

3.  จัดกิจกรรมวิชำกำรให้นักศึกษำได้ท ำร่วมกับนักศึกษำจำกสถำบันอ่ืน  เพื่อให้นักศึกษำรู้  
    ข้อบกพร่องของตนเองและหำทำงปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
 

4) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
แนวทำงแก้ไข 
1. หำมำตรกำรจูงใจให้คณำจำรย์เขียนผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพให้มำกข้ึน 
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  44) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย 2-232 
    ต้นสังกัด  
  45) ตัวบ่งชี้ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา 2-233 
    เทคโนโลยีตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
  46) ตัวบ่งชี้ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง 2-236 
    ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ 
    ประจ า 
  47) ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด 2-237 
    และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
  48) ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด 2-238 
    และพัฒนาเทคโนโลยี 
  49) ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 2-239 
   ปีการศึกษา 2556 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
 

1.   ควำมเป็นมำ 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ เริ่มภารกิจด้านการเรียนการสอนทันทีที่มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นการพัฒนา
อาคารสิ่งก่อสร้าง โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ภายใต้
การบริหารจัดการของ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีทรัพยำกร ต่อมา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อก าหนดในการรวมทั้งสองส านักวิชาดังกล่าวและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจาก
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าด้วยกัน รวมทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา จัดตั้งเป็น ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักวิชา 1 ในจ านวน 6 
ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ค าว่า ส ำนักวิชำ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทียบเท่า
กับค าว่า คณะ ในมหาวิทยาลัยทั่วไป) โดยมี คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ซึ่งส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ทั้งนี้ที่ผ่านมามีสัมฤทธิ์ผลรวมทัง้สิ้นประมาณร้อยละ 65 ของจ านวนการผลิตบัณฑิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ    

โดยภารกิจที่ส านักวิชาฯ รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงถือเป็น
นโยบายหลักที่ส านักวิชาฯ ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับส านักวิชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ประธานคณะท างานดังกล่าว เพ่ือท าหน้าที่
ต่างๆ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ในการประสานงานกับคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์มีความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
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2.  วิสัยทัศน์ / สัญลักษณ์  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินการดังนี้ 
 

    ... มุ่งผลิตบัณฑิตดีมีปัญญา 
พร้อมจรรยาธรรมแสนกล้าหาญ 
มุ่งวิจัยให้เป็นเลิศประเสริฐงาน 
ผลเบ่งบานสังคมสุขทุกทิวา... 
...บริการแข็งขันมั่นอุตสาห์ 
ช่วยชาวนาชาวไร่ใฝ่ขยัน 
มุ่งชุมชนท้องถิ่นร่วมช่วยกัน 
สร้างสรรค์ธรรมรัฐสวัสดี ...  

 
สัญลักษณ์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รูปเฟืองสีเลือดหมูจ านวน 14 ฟัน ล้อมรอบตรา

ประจ ามหาวิทยาลัยที่อยู่  ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิศวกรรมศาสตร์ของทั้ง 14 สาขาวิชา ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่าง
มั่นคง ให้สอดคล้องกับปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
3.  พันธกิจ 
 ส านักวิชาฯ ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อตอบสนองความต้องการของการ 
 พัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการน าผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทาง

เทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น 
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.  โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดโครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี พ.ศ.2533 โดยปัจจุบันหน่วยงานย่อยของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี 
สาขาวิชาจ านวน 15 สาขาวิชา และสถานวิจัย ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี สาขาวิชา และสถานวิจัย โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ เป็นองค์คณะที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารจัดการของ
ส านักวิชาฯ ในทุกเรื่องที่เก่ียวข้อง รายละเอียดโครงสร้างองค์กรดังแสดงในภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่  1.1    แสดงแผนภูมิโครงสร้างองค์กรส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะผู้บริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ าย
บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 15 สาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย (เทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา) และหัวหน้าส านักงาน
คณบดี (รายนามคณะผู้บริหารส านักวิชาฯ ดังแสดงในภาคผนวก ก)  โดยมีโครงสร้างการบริหารดังแสดงในภาพ
ที่ 1.2 

 

 

สถำนวิจัย 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ  

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

สำขำวิชำ ส ำนักงำนคณบดี 

งำนประสำนงำนแหล่งทุนวิจัย 
งำนสนับสนนุงำนวิจัย 
งำนเผยแพร่งำนวิจัย 
งำนฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
หน่วยวิจัยและพัฒนำ 

1. วิศวกรรมเกษตร 
2. วิศวกรรมขนส่ง 
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
4. วิศวกรรมเคมี 
5. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
6. วิศวกรรมเซรำมิก 
7. วิศวกรรมโทรคมนำคม 
8. วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
9. วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
10. วิศวกรรมโยธำ 
11. วิศวกรรมโลหกำร 
12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
13. วิศวกรรมอุตสำหกำร 
14. เทคโนโลยีธรณี 
15. วิศวกรรมกำรผลิต 
 
 

งำนธุรกำรกลำง 
งำนเลขำนกุำรบริหำร 
งำนกำรเงินและงบประมำณ 
งำนบุคคล 
งำนพัสดุครุภัณฑ ์
งำนประชำสัมพนัธ ์
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
งำนประสำนงำนวิชำกำร 
งำนประชุมคณะกรรมกำร    
   ประจ ำส ำนักวิชำฯ 
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ภาพที่  1.2    แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการได้แก่ คณบดีส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ กรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 15 สาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย 
และกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า จ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยต าแหน่ง คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาฯ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าจ านวน 9 ท่าน (รายนามแสดงในภาคผนวก ก) โดยมีวาระด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558) 

สำขำวิชำ เป็น หน่วยบริหารวิชาการ (เทียบเท่าระดับภาควิชา) ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
10. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
15. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ  

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

หัวหน้ำสำขำวิชำ (15) 
 

หัวหน้ำสถำนวิจัย หัวหน้ำส ำนักงำนฯ  

คณำจำรย์ (149) 
ผู้ช่วยสอนและวิจัย (22) 

 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (15) 
พนักงำนธุรกำร (2) 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (6) 
วิศวกร (2) 

พนักงำนธุรกำร (4) 
 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (2) 
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สถำนวิจัย เป็นหน่วยงานกลางของส านักวิชาฯ มีหัวหน้าสถานวิจัยเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับ
เทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา ให้บริการทุกด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อันได้แก่ ฐานข้อมูลการวิจัย การ
ประสานแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ในสังกัด
ส านักวิชาฯ   

ส ำนักงำนคณบดี เป็นหน่วยสนับสนุนกลางที่ขึ้นตรงต่อคณบดีและรองคณบดีทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่าย
บริหาร เพ่ือสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยภายใต้รูปแบบการบริหาร 
แบบรวมบริการประสานภารกิจ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และด้านบริหารการเงินงบประมาณ  พัสดุครุภัณฑ์ และงาน
ประชาสัมพันธ์   
     
5.  บุคลำกร 

บุคลากรในสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ (คณาจารย์ และผู้ช่วย
สอนและวิจัย) และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ) โดยในปี
การศึกษา 2556  มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 203 คน ประกอบด้วย คณาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 149 คน (รวมลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจ านวน 10 คน) ผู้ช่วยสอนและวิจัยจ านวน 22 คน หัวหน้าส านักงานคณบดี 1 คน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23 คน วิศวกร 2 คน  พนักงานธุรการ 6 คน โดยมีสัดส่วนพนักงานสายวิชาการ
เปรียบเทียบกับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการเท่ากับ 171 : 32 (5.34 : 1) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.1 
และรูปภาพที่ 1.3 

 

ตำรำงท่ี 1.1  แสดงจ านวนบุคลากรส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 บุคลำกร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1 พนักงานสายวิชาการ 
คณาจารย์ 149 73.40 
ผู้ช่วยสอนและวิจัย  22 10.84 

2 พนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ  

หัวหน้าส านักงานคณบดีและ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 15.76 
พนักงานธุรการ   6 

รวม 203 100 
                                         ที่มา : ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภำพที่  1.3   แสดงสัดส่วนบุคลากรในสังกัดส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ 

149 (73.40%)  

22 (10.84%) 

32 (15.76%) 
คณำจำรย์ พนักงำนสำยสนับสนุนวชิำกำร 

ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
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คณาจารย์ในสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 149 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 110 คน ปริญญาโท 29 คน และอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 10 คน โดยมี
สัดส่วนการด ารงต าแหน่งวิชาการดังนี้ ระดับศาสตราจารย์ 4 คน  รองศาสตราจารย์จ านวน 20 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวน 58 คน และอาจารย์จ านวน 67 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.2 ภาพที่ 1.4 และ
ภาพที่ 1.5 ตามล าดับ (ข้อมูลรายนามคณาจารย์ ในสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคุณวุฒิและ
สถาบันการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชา ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ก.) 

 
ตำรำงท่ี 1.2  แสดงคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 ต ำแหน่งวิชำกำร 
 คุณวุฒิระดับปริญญำ รวม 

 
ร้อยละ 

 ปริญญาเอก ศึกษาต่อเอก ปริญญาโท 
1 ศาสตราจารย์ 4 - - 4 2.68 
2 รองศาสตราจารย์ 19 - 1 20 13.42 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 51 2 5 58 38.93 
4 อาจารย์  36 8 23 67 44.97 

รวม 110 10 29 149 100 
ร้อยละ 73.83 6.71 19.46 100  

                                           ที่มา :  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ภำพที่  1.4  แสดงสัดส่วนคุณวุฒิของคณาจารย์           ภำพที่  1.5  แสดงสัดส่วนการด ารงต าแหน่งวิชาการ 
 

6. จ ำนวนนักศึกษำ  

จ านวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ณ ปีการศึกษา 2556 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 7,478 คน  แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี 6,749 คน  ปริญญาโท 571 คน และปริญญาเอก 158 คน   

ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,249 คน แบ่งเป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 1,080 คน  ระดับปริญญาโท 159 คน  และระดับปริญญาเอก 10 คน  รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ 1.3 และภาพท่ี 1.6 

 
 
 ตำรำงท่ี 1.3  แสดงจ านวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตรและ 

58 [38.93 %]  

20 [13.42 %] 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์ 

67 [44.97 %] 
อำจำรย์ 

110 [73.83 %]  

29 [19.46 %] 

ปริญญำเอก 

ปริญญำโท 

10 [6.71 %] 

อยู่ในระหว่ำงศึกษำต่อ 
ในระดับปริญญำเอก 

ศำสตรำจำรย์ 
4 [2.68 %] 
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                 ระดับการศึกษา 
 

       ระดับการศึกษา สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

 จ ำนวนนักศึกษำ (คน)  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ย้อนหลัง1 ปี) 

ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม ป.ตรี 
บัณฑิตศึกษา 

รวม 
ป.โท เอก รวม ป.โท เอก รวม 

1 วิศวกรรมการผลิต 383 
 

17 6 23 406 68    68 
2 วิศวกรรมเกษตร/เกษตรและ

อาหาร 
246 

 
13 15 28 274 39 1  1 40 

3 วิศวกรรมขนส่ง/ขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 

404 15 5 20 424 86 7  7 93 

4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 391 
 

12 4 16 407 92 13  13 105 
5 วิศวกรรมเคมี 261 

 
10 7 17 278 17  2 2 19 

6 วิศวกรรมเครื่องกล 403 
 
 

35 10 45 448 90 12 1 13 103 
7 วิศวกรรมเซรามิก 360 4 7 11 371 38 1 1 2 40 
8 วิศวกรรมโทรคมนาคม 348 28 24 52 400 78 11 2 13 91 
9 วิศวกรรมธรณี 167    167      
10 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 231 

 
11 3 14 245 21 9  9 30 

11 วิศวกรรมไฟฟ้า 548 62 25 87 635 96 15 1 16 112 
12 วิศวกรรมยานยนต์ 352 

 
4 
1 

   352 48    48 
13 วิศวกรรมโยธา 441 34 17 51 492 121 5 3 8 129 
14 วิศวกรรมโลหการ 344 10 1 11 355 66 4  4 70 
15 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 345 16 5 21 366 

 
65 3  3 68 

16 วิศวกรรมอุตสาหการ 359 12 9 21 380 91 2  2 93 
 

17 วิศวกรรมอากาศยาน 249    249 35    35 
18 
 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 216    216      
19 วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 71    71      
20 เทคโนโลยีธรณี 283 36 14 50 

 
333      

21 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 174 85  85 259 29 17  17 46 
22 ยังไม่สังกัดสาขาวิชา 173    173      
23 การจัดการพลังงาน  53  53 53  23  23 23 

 
24 การบริหารงานก่อสร้างและ

สาธารณูปโภค 
 118 6 124 124  36  36 36 

รวม 6,749 571 158 729 
 

7,478 1,080 159 10 169 1,249 
 
ที่มา: ศูนย์บริการการศึกษา / ส่วนแผนงาน 
 

 
 

6,749 [90.25 %] 
ปริญญำตรี 
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7.  จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2556 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุม
วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรีจ านวน 21 
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโทจ านวน 18 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอกจ านวน 16 หลักสูตร รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตำรำงท่ี 1.4   แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 158 [2.11 %]  
571 [7.64 %] 

ภำพที่  1.6 แสดงสัดส่วนจ านวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ปีการศึกษา 2556   
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญำเอก 
ปริญญำโท 
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ชื่อหลักสูตร ระดับปริญญำ 
 ตรี  โท  เอก 

1 วิศวกรรมการผลิต      
2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร    
3 วิศวกรรมขนส่ง    
4 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์    
5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
6 วิศวกรรมเคมี    
7 วิศวกรรมเครื่องกล    
8 วิศวกรรมเซรามิก    
9 วิศวกรรมโทรคมนาคม    
10 วิศวกรรมธรณี    
11 วิศวกรรมพอลิเมอร์    
12 วิศวกรรมไฟฟ้า    
13 วิศวกรรมยานยนต์      
14 วิศวกรรมโยธา    
15 วิศวกรรมโลหการ    
16 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
17 วิศวกรรมอุตสาหการ    
18 วิศวกรรมอากาศยาน    
19 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    
20 วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์    
21 เทคโนโลยีธรณี    
22 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์    
23 การจัดการพลังงาน    
24 การบริหารงานก่อสร้างและ

สาธารณูปโภค    

รวม 21 18 16 
รวมจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 55 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
 
8.  ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยเน้นภารกิจด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ควบคู่ไปกับ
ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินตนเองสอดคล้องกับปัจจัยและตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด จึงขอน าเสนอผลการด าเนินการของส านักวิชาฯ ในแต่ละแผนงานตามภารกิจ ดังนี้ 
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1.8.1 แผนงำนจัดกำรศึกษำ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับผิดชอบหลักสูตรการเรียนการสอนรวมจ านวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 21 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) จ ำนวน 34 หลักสูตร โดยมีข้อมลูการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ดังนี้  

1.8.1.1 รับนักศึกษาใหม่วิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ได้จ านวนทั้งสิ้น 2,168 คน คิด
เป็น ร้อยละ 124.60 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 1,740 คนใน 21 
หลักสูตร ส่วนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (รวมทั้ง 3 ภาคการศึกษา) รับได้
จ านวน 248 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.31 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 305 คน  แบ่งเป็น
ระดับปริญญาโท 205 คน ปริญญาเอก 43 คน 

1.8.1.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  3/2556 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์มีจ านวนคงเหลือทั้งสิ้น 2,019 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.13 จาก
จ านวนแรกรับเข้าในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 

1.8.1.3  รายวิชาที่เปิดสอนรวมทุกระดับการศึกษา ตลอดทั้ง 3 ภาคการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 
1,938 รำยวิชำ แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 1,406 รำยวิชำ และระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 532 รำยวิชำ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น  106,780 คน-
วิชำ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.5 

 

ตำรำงท่ี 1.5 แสดงจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2556 

จ ำนวน 
 

 ภำคกำรศึกษำที่ 
รวม 

 
1/2556 2/2556 3/2556 

ปริญญา
ตรี โท/เอก ปริญญา

ตรี โท/เอก ปริญญา
ตรี 

โท/
เอก 

1 รายวิชาที่เปิดสอน 411 174 474 184 521 174 1,938 
(รายวิชา) 

2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 36,825 1,297 34,718 1,326 31,519 1,095 106,780 
(รายวิชา) 

ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา 
 

1.8.1.4 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน 17 
หลักสูตร รวมทั้ง 3 ภาคการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น  976 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.42   
ของจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากโครงการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ) 

1.8.1.5 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษารวมทั้ง 3 ภาคการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,249 คน แบ่งเป็น บัณฑิตระดับปริญญาตรีจ านวน 1,080 คน และบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกจ านวน 169 คน (ข้อมูลจากส่วนแผนงาน) 
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1.8.2 แผนงำนวิจัย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณาจารย์ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีผลงานทางวิชาการและงาน
ตีพิมพ์ทั้งสิ้น  424 บทความ (คิดเป็นสัดส่วน 2.90 บทความ/อาจารย์ 1 ท่าน)  แบ่งเป็นงานตีพิมพ์ในวารสาร  184 
(ในประเทศ 27 ครั้ง  และต่างประเทศ 157)  และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  240 ครั้ง (ในประเทศ 
94 ครั้ง และต่างประเทศ 146 ครั้ง) มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัย จ านวนรวมทั้งสิ้น  190 โครงการ  
คิดเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 138,186,947.11 บาท  แบ่งเป็นทุนภายในมหาวิทยาลัย 52 โครงการ เป็นเงินจ านวน  
6,925,335 บาท และแหล่งทุนภายนอกทั้งรัฐและเอกชน จ านวน 138 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  131,261,612.11 
บาท  โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.6 
  

ตารางที่ 1.6 รายละเอียดของแหล่งทุน จ านวนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนของส านักวิชา 
     วิศวกรรมศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งทุน จ ำนวน ร้อยละ งบประมำณ ร้อยละ 
แหล่งทุนภำยใน     

- ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธบิัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
นานาชาต ิ

6 3.16 1,200,000.00 0.87 

- ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานพินธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา 

35 18.42 599,335.00 0.43 

- กองทุนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐส์มเด็จพระเทพฯ 3 1.58 1,180,000.00 0.85 
- ทุนนักวิจัยหลงัปริญญาเอก (Post Doctoral 

Researcher) และนักวิจัยบัณฑติศึกษา (Post 
Graduate Researcher) 

7 3.68 2,556,000.00 1.85 

- ทุนเพื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก (SUT-PhD) 1 0.53 1,390,000.00 1.01 
รวมทุนภำยในและงบประมำณ 52  6,925,335.00  

แหล่งทุนภำยนอกภำครัฐและเอกชน   
ภำครัฐ      
- กรมทางหลวง 2 1.05 9,112,400.00 6.59 
- กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านัก

นโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน โครงการสนับสนุน
ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศกึษา 

1 0.53 135,000.00 0.10 

- กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

1 0.53 70,000.00 0.05 

- กองทุนวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีของ กฟภ. 1 0.53 19,976,600.00 14.46 
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 0.53 1,095,600.00 0.79 
- การประปานครหลวง 1 0.53 700,000.00 0.51 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 0.53 6,726,300.00 4.87 
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แหล่งทุน จ ำนวน ร้อยละ งบประมำณ ร้อยละ 
- ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับ
งานวิจยั ทุน สกว. – อุตสาหกรรม 

2 1.05 560,000.00 0.41 

- เทศบาลนครนครราชสีมา 1 0.53 1,728,500.00 1.25 
- มูลนิธิสถาบนัไทย-เยอรมัน 1 0.53 240,000.00 0.17 
- ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
1 0.53 554,032.00 0.40 

- สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1 0.53 794,420.00 0.57 
- ส านักงบประมาณ  84 44.21 21,825,800.00 15.79 
- ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (ทุนฝ่ายอุตสาหกรรม) 1 0.53 3,915,100.00 2.83 
- ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพ

ในการท างานของอาจารย์รุ่นใหม่) 
2 1.05 480,000.00 0.35 

- ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1.05 2,540,000.00 1.84 
- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1.05 504,300.00 0.36 
- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (โครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา) 
4 2.11 711,600.00 0.51 

- ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง 1 0.53 7,490,000.00 5.42 
- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 0.53 1,000,900.00 0.72 
- ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 2 1.05 14,946,500.00 10.82 
- ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0.53 4,049,540.00 2.93 
- ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 1.58 4,063,000.00 2.94 
- ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานพินธ์โครงสรา้ง
ปัญญาประดิษฐผ์ลิตนักเทคโน (YSTP) 

3 1.58 332,000.00 0.24 

- ภำครัฐร่วมกับเอกชน      
- ITAP-SUT โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทยบริษัท อ าพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากัด 
1 0.53 770,000.00 0.56 

- ITAP-SUT โครงการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม บริษัทฮาวายอินดสัทรี จ ากัด 

1 0.53 596,000.00 0.43 

เอกชน      
- Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation 1 0.53 150,000.00 0.11 
- RebleGroup International.B.V. 2 1.05 779,220.11 0.56 
- Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 1 0.53 990,000.00 0.72 
- บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จ ากัด 1 0.53 1,372,800.00 0.99 
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แหล่งทุน จ ำนวน ร้อยละ งบประมำณ ร้อยละ 
- บริษัท โชติจินดา มูเซล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1 0.53 400,000.00 0.29 
- บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ นครราชสีมา จ ากัด 3 1.58 18,762,000.00 13.58 
- บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จ ากัด 2 1.05 400,000.00 0.29 
- บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เพลนนิ่ง กรุ๊ป จ ากัด 1 0.53 280,000.00 0.20 
- บริษัท เอส.เอช.แอล พาราวู้ด จ ากัด 1 0.53 540,000.00 0.39 
- บริษัท แอมคอล อินเตอร์ชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 1 0.53 2,100,000.00 1.52 
- บริษัทศรีไทยซปุเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) 2 1.05 570,000.00 0.41 

รวมทุนภำยนอกและงบประมำณ 138  131,261,612.11  
รวมทั้งสิ้น 190  138,186,947.11  

 

 

 
ภำพที่ 1.7 แสดงสัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ณ ปีการศึกษา 2556  จ าแนกตามแหล่งทุนที่สนับสนุน 

1.8.3  แผนงำนบริกำรวิชำกำร ปรับแปลง พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาและบริการวิชาการเพ่ือรองรับกิจกรรม
ปรับแปลงพัฒนา  และถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยในปีงบประมาณ 2556  มีหน่วยปฏิบัติการฯ  ได้รับเงินสนับสนุน
กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยจ านวน 9 หน่วย ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.7 
 

ตารางที่ 1.7  ศูนย์ กลุม่ หน่วยวิจัย ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล ำดับ ชื่อหน่วย หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ  
1 หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ 476,000.00 
2 
 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 

รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร  
ช านิประศาสน์ 

291,000.00 

3 
 

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน 
โทรคมนาคม 

รศ.ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล 622,000.00 

6,925,335.00

104,917,592.00 

26,344,020.11 

แหล่งทุนภายนอก 
(ภาคเอกชน) 

แหล่งทุนภายนอก
(ภาครัฐ)  

 

แหล่งทุนภายใน  
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4 
 

กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
เครื่องจักรกล และการควบคุม 

ผศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์ 500,000.00 

5 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 981,000.00 

6 หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี ศ.ดร. กิตติเทพ เฟ่ืองขจร 500,000.00 
7 ศูนย์วิจัยพลังงานลมแดดชีวมวลและการ

อนุรักษ์พลังงาน 
รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ 456,000.00 

 

 

1.8.4 แผนงำนท ำนุบ ำรุงศำสนำและศิลปวัฒนธรรม 

แม้ว่าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก็มิได้
ละทิ้งกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีการศึกษา 2556 ได้แก่ 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ กิจกรรมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมลอยกระทง 
กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ เป็นต้น  
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ส่วนที่ 3  

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกนัคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/
แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 5.การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชีน้ า 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมใน
ด้านตา่งๆ 

18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน  
 
 
 

18.2 ผลกาชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบนั 
 
 
 

ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์มี
โครงการบริการวิชาการที่มีผลใน
การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา 
ของสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบนั ได้แก่ โครงการพฒันา
ต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ
แบบครบวงจร มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
 
ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์มี
โครงการบริการวิชาการที่มีผลใน
การชี้น าป้องกัน หรือปัญหาของ
สังคม ในประเดน็ที่ 2 ภายนอก
สถาบนั ได้แก่ โครงการบริหาร
จัดการขยะชุมชนพ้ืนที่ต าบลเกาะ
ยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัด

1.สนับสนุนส่งเสริมให้โครงการมี
ความเข้มแข็งโดยมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในการให้โจทย์
หรือความต้องการแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพของ 
นักศึกษาต่อรุ่น 

 
 
 
 
 

  1.  การพ้นสถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเนื่องจากสาเหตุผล
การเรียนต่อรุ่นอยู่ในเกณฑ์สูง  
(ร้อยละ 14.12)  

1.  เพิ่มบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้ช่วย
ก า กั บ ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
ใกล้ชิดขึ้น 

2.  จัดกลุ่มติว พี่ช่วยน้องโดยให้
นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้ทุน
ศักยภาพ เป็นผู้รับผิดชอบ
จั ด ติ ว แ ล ะ มี รุ่ น พี่ ร ะ ดั บ
ป ริญ ญ าตรีที่ เรี ยนดี เป็ น
ผู้ช่วย 

3.  คณบดีอบรมวิธีการเรียนที่มี
ประสิทธิผลให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี 
ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
เวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

  1.  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา
ของหลักสูตรต่อรุ่นต่ ากว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละ 38.13)  
 

1.  ในรายวิชาที่มีนักศึกษาสอบ
ตกจ านวนมาก ให้ท าการเปิด
รายวิชาในภาคการศึกษา
ถัด ไป  เพื่ อ ให้ นั กศึ กษ ามี
โอกาสได้ลงทะเบียนเรียน
และสอบผ่าน ซึ่งอาจท าให้
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ส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 
2.  ใน รายวิช าที่ มี นั กศึ กษ า

ลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก
ให้ท าการแบ่งกลุ่มให้มากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม
มีจ านวนลดลง 

2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของ
นักศึกษา 

  1.  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า (2.35) 

1 . ท า ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เพื่ อ
ตรวจสอบรายวิชาที่มีนักศึกษา
ส อ บ ต ก เป็ น จ า น ว น ม า ก  
จากนั้นปรับปรุงให้มีสภาพการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น เช่น แบ่ง
จ านวนห้องเรียนให้มากขึ้น  จัด
ให้มีการติวก่อนสอบกลางภาค
และปลายภาคเพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการเรียนมากข้ึน 
2. ให้ หั วหน้ าสาขาวิช าและ
คณาจารย์ได้พบปะนักศึกษาให้
มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ใส่ใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 
3.  จั ด กิ จ ก รรม วิ ช าก า รให้
นักศึกษาได้ท าร่วมกับนักศึกษา
จากสถาบันอ่ืน  เพื่อให้นักศึกษา
รู้ข้อบกพร่องของตนเองและ
หาทางปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
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สมศ. ที่ 7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รบัการ
รับรองคุณภาพ 

  ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพมีน้อย (16 ผลงาน คา่
น้ าหนัก 9.25 คิดเป็นร้อยละ 5.63 
ของจ านวนอาจารย์) 

1. หามาตรการจูงใจให้
คณาจารย์เขียนผลงานวชิาการ
ที่มีคุณภาพให้มากข้ึน 

 


