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1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข   เป็น คณะท างาน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ   อัตถกิจมงคล  เป็น คณะท างาน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  ครุจิต   เป็น คณะท างาน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  พรหมาก  เป็น คณะท างาน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์  เป็น คณะท างาน 
7. อาจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล   เป็น คณะท างาน 
8. อาจารย์ กาญจน์กรอง  สุอังคะ   เป็น คณะท างาน 
9. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น เลขานุการ 
10. นางสาวฉัตรแก้ว   เอ่ียมสะอาด   เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 
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 2555  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
ตัวบ่งชี้ตำมนโยบำยรัฐบำล “สถำนศึกษำ 3 ดี (3D)” จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 
8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลกำรด ำเนินงำน รำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

 

      ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 

ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. เฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90 จำกคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ 
ดีมาก  
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2. เฉพำะตัวบ่งชี้ของ สมศ.  จ ำนวน 16 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 จำกคะแนนเต็ม 5 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก (ไม่น ำคะแนนจำกตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 มำค ำนวณ) 

3. ส ำหรับตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ ำนวน 41 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 
จำกคะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับ ดีมาก  (ไม่น ำคะแนนจำกตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 มำค ำนวณ) 

4. ตัวบ่งชี้ตำมนโยบำยรัฐบำล “สถำนศึกษำ 3 ดี (3D)” จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 
จำกคะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับ ดีมาก  

5. ตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้ของ มทส. รวม 47 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.51 จำกคะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับ ดีมาก (ไม่น ำคะแนนจำกตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 มำ
ค ำนวณ) 

 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยตัวบ่งชี้ทั้งหมด 50 ตัวบ่งชี้ พบว่ำมีตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีและดี
มำก (3.51 - 5 คะแนน) จ ำนวน 45 ตัวบ่งชี้ (43 ตัวบ่งชี้ และ 5 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 
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15) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ที่ได้รับกำร 
 ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

16) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
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 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะวัฒนธรรม 
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 รับรองโดยต้น 
   สังกัด  
40) ตัวบ่งชี้ 10.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 
41) ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตคติที่ดี  
  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
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42) ตัวบ่งชี้ 11.1* มีระบบและกลไกในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ 
  เทคโนโลยีตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 
43) ตัวบ่งชี้ 11.2* ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง  

                         ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจ ำ 
44) ตัวบ่งชี้ 11.3* ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ 
  พัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจ ำ 
45) 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 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 2.9*  ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของ 

นักศึกษำต่อรุ่น 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ 

3) ตัวบ่งชี้ 2.11*   คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ 
           ก. ระดับปริญญำตรี  
4)  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
5) 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 14.06) 

แนวทำงแก้ไข   
1. เพ่ิมบทบำทของอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้ช่วยก ำกับดูแลนักศึกษำให้ใกล้ชิดขึ้น 
2. จัดกลุ่มติว พี่ช่วยน้องโดยให้นักศึกษำปริญญำโท ที่ได้ทุนศักยภำพ เป็นผู้รับผิดชอบ    
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   จัดติวและมีรุ่นพี่ระดับปริญญำตรีที่เรียนดีเป็นผู้ช่วย 
3. คณบดีอบรมวิธีกำรเรียนที่มีประสิทธิผลให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
         

2)  ตัวบ่งชี้ 2.10*  ร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำของ 
          หลักสูตรต่อรุ่น (ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา ร้อยละ 36.01) 

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 2.30) 
แนวทำงแก้ไข   
1. ท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือตรวจสอบรำยวิชำที่มีนักศึกษำสอบตกเป็นจ ำนวนมำก  จำกนั้น

ปรับปรุงให้มีสภำพกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น เช่น แบ่งจ ำนวนห้องเรียนให้มำกขึ้น  
จัดให้มีกำรติวก่อนสอบกลำงภำคและปลำยภำคเพ่ือให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำร
เรียนมำกขึ้น 

4) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
แนวทำงแก้ไข 
1. ให้หัวหน้ำสำขำวิชำและคณำจำรย์ได้พบปะนักศึกษำให้มำกขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้

นักศึกษำใส่ใจกำรเรียนให้มำกยิ่งข้ึน 
5) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

แนวทำงแก้ไข 
1. จัดกิจกรรมวิชำกำรให้นักศึกษำได้ท ำร่วมกับนักศึกษำจำกสถำบันอ่ืน  เพ่ือให้

นักศึกษำรู้ข้อบกพร่องของตนเองและหำทำงปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
 

    
 
 
 
 

 



หน้า 3-1  

ส่วนที่ 3  

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกนัคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ส ุรุปจุดเด่น/
แนวทางเุริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ                                    

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 
 
 
 
 

1. มีกระบวนการพัฒนาแผน 1.  จัดให้มีการชี้แจงท าความ
เข้าใจกับคณาจารย์โดยเฉพาะ
คณาจารย์รุ่นใหม่  เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในทิศทางการ
ท างานของุ านักวิชา และเข้า
มามีุ่วนร่วมในการด าเนนิการ
ตามแผนให้มากข้ึน 

ส. มีการประชุมคณาจารย์เพื่อ
เปิดรับฟังความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานของุ านักวชิาให้
มากข้ึน 

3.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
หลักตามแผนให้คณะกรรมการ
ประจ าุ านักวิชาได้รับทราบ
และให้ข้อเุนอแนะเพื่อน าไป
ปรับปรุงการท างาน 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 

1. มีระบบกลไกการจัดการเรียน        
การุอน 

1. ุ่งเุริมใหุ้าขาวิชาได้จัด
กิจกรรมการบรรยาย
ประุบการณ์ในการท างานโดย
ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวฒุิให้
มากข้ึนเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การุอน 

  

  ส.  ุ่งเุริมให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมวิชาการในระหว่างปิด
ภาคการศึกษาให้มากข้ึน เพื่อ
ุร้างเุริมการเรียนรู้และจิต
อาุาของนักศึกษา เชน่ การ
ุร้างฝายในชนบท  การ
ประกวดหุ่นยนต์และรถ
ประหยัดพลังงาน  การท าคา่ย
วิชาการุ าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย  การประกวดการ
ใช้โปรแกรม Flexim 

  

2.7   ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1.  มีการุ่งเุริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ หรือน าเุนอผลงานทาง

1. ควรจัดให้มีงบประมาณุ าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีในการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ส. ุ่งเุริมให้นักศึกษาปริญญาตรี
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

วิชาการในที่ประชุมระหว่าง
ุถาบนั หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ที่มีศักยภาพุ่งผลงานทาง
วิชาการหรือเข้าร่วมการ
ประชุมวชิาการ 

3.  ประชาุัมพันธ์ข่าวุารการ
ประชุมวชิาการทัง้ในและ
ต่างประเทศให้นักศึกษาทราบ 

2.9   ร้อยละการพ้นสถานภาพของ
นักศึกษาต่อรุ่น 

 
 
 
 
 

  1.  การพ้นุถานภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเนื่องจากผลการ
เรียนต่อรุ่นอยู่ในเกณฑ์ุูง  
(ร้อยละ 14.06)  

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

ส.  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
ประุิทธิผลให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี 
ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
เวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

  1.  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่
ุ าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา
ของหลักุูตรต่อรุ่นต่ ากว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละ 36.01)  
 

1.  ในรายวิชาที่มีนักศึกษาุอบ
ตกจ านวนมาก ให้ท าการเปิด
รายวิชาในภาคการศึกษา
ถัด ไป  เพื่ อ ให้ นั กศึ กษ ามี
โอกาุได้ลงทะเบียนเรียน
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

และุอบผ่าน ซึ่งอาจท าให้
ุ าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 

2.  ใน รายวิช าที่ มี นั กศึ กษ า
ลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก
ให้ท าการแบ่งกลุ่มให้มากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม
มีจ านวนลดลง 

2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของ
นักศึกษา 

  1.  คะแนนเฉลี่ยุะุมต่อปีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า (ส.30) 

1 . ท า ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ
ต ร ว จ ุ อ บ ร า ย วิ ช า ที่ มี
นักศึกษาุอบตกเป็นจ านวน
มาก  จากนั้นปรับปรุงให้มี
ุภาพการเรียนการุอนให้ดี
ขึ้น เช่น แบ่งจ านวนห้องเรียน
ให้มากขึ้น   จัดให้มีการติ ว
ก่อนุอบกลางภาคและปลาย
ภาคเพ่ือให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในการเรียนมากข้ึน 
2. ให้หัวหน้าุาขาวิชาและ
คณาจารย์ได้พบปะนักศึกษา
ให้ ม ากขึ้ น  เพ่ื อกระตุ้ น ให้
นักศึกษาใุ่ใจการเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
3.  จัดกิจกรรมวิชาการให้
นั ก ศึ ก ษ า ได้ ท า ร่ ว ม กั บ
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นั ก ศึ กษ าจ าก ุถ าบั น อ่ื น  
เพ่ือให้นักศึกษารู้ข้อบกพร่อง
ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ ห า ท า ง
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

4.1   ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจยัหรืองานุร้างุรรค์ 

1. ุ นับุนนุความร่วมมือกับ
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้มีงานวิจัยที่หลากหลาย 
และเข้มแข็ง ท าให้มีโอกาุ
ได้รับทนุวิจัยุงูขึ้น  

2. ให้ข้อมูลคณาจารย์เกี่ยวกับเร่ือง  
   งานวิจยัเร่งด่วนตามนโยบาย 
   รัฐบาล เพื่อใช้ในการเขียนขอ 
   งบประมาณการวิจัย 

  

4.2  ระบบกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

1. มีระบบกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานุร้างุรรค ์

1. คงไว้และเพิ่มการุนบัุนุน
คณาจารย์ที่มผีลงานดา้น
ุิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมหรือ
ผลงานที่ท าการยืน่แจ้งจด
ทรัพย์ุินทางปัญญา 

2. กระตุ้นและุนบัุนุนให้
คณาจารย์ุรา้งุรรค์ผลงานวิจยั
ทีุ่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงพาณชิย์มากยิ่งขึน้ 
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3.  การประชาุัมพันธผ์ลงาน
ุิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมหรือ
ผลงานที่ท าการจดุิทธิบตัร
อย่างกว้างขวาง 

 
สมศ. ที่ 6  งานวิจัยหรืองาน

ุร้างุรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 

  งานวิจยัหรืองานุร้างุรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์มนี้อย (15 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 10.53 ของจ านวนอาจารย์) 

1. ให้ข้อมูลคณาจารย์เกี่ยวกับ
เร่ืองงานวิจัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล 
เพื่อใช้ในการเขียนขอ
งบประมาณการวิจัย 

สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดร้ับ
การรับรองคุณภาพ 

  ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพมีน้อย (16 ผลงาน คา่
น้ าหนัก 9.ส5 คิดเป็นร้อยละ 6.49 
ของจ านวนอาจารย์) 

1. หามาตรการจูงใจให้
คณาจารย์เขียนผลงานวชิาการ
ที่มีคุณภาพให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที ่11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

11.1 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ 
พัฒนาเทคโนโลย ี

 
 
 
 

1.   มีระบบและกลไกุนบัุนุนให้มี
หน่วยวิจัย เพื่อบูรณาการการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลย ี

1.  ุนบัุนุนให้หน่วยวิจัยจดัท า
แผนการเชื่อมโยงในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพฒันา
เทคโนโลยีให้เข้ากับการเรียน 
การุอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
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 2.  ประเมินผลุัมฤทธิ ์
 

 



 

 

สรุปผลการประเมิน 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
ส านักวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1.1  8 ข้อ 
มีการด าเนินการครบทุก

ข้อ 
(8 ข้อ) 

   5.00   

สมศ. 
16.1  5 ข้อ 

มีการปฎิบตัิได้ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ)    5.00   

สมศ. 
16.2 

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 
1,503.78 

4.26 
 

  4.26   
353  

สมศ. 
17 

 5 ข้อ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ)    5.00   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 1.1) 

บรรลุครบทั้ง 
1 ตัวบ่งช้ี 
= 100 % 

5.00   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
บรรลุครบทั้ง 

4 ตัวบ่งช้ี 
= 100 % 

4.82   

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

2.1 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเตมิ

เฉพาะกลุม่ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุม่ 

   5.00 

  

2.2 
 
 

วุฒิปริญญาเอก 
≥ ร้อยละ 70 

 

110x100  
76.66% 

 
  5.00   143.5 

 

2.3 

อาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
≥ ร้อยละ 50 

 

(3+18+59)
x100 

55.75% 

 

  4.65   143.5 
 

2.4 มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

มีการด าเนินการครบทุก
ข้อ 

   5.00   



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
ส านักวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

(7 ข้อ) (7 ข้อ) 

2.5 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุก
ข้อ 

(7 ข้อ) 
   5.00   

2.6 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุก
ข้อ 

(7 ข้อ) 
   5.00   

2.7 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุก
ข้อ 

(5 ข้อ) 
   5.00   

2.8 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุก
ข้อ 

(5 ข้อ) 
   5.00   

2.9 ก. * < ร้อยละ 10 

X = 14.06 
= (20/3) –       
(1/3)14.06 

 

1.98 
คะแนน    1.98   

2.9 ข. * < ร้อยละ 10 

X = 2.01 
= 5-(4/5) 
2.01 

3.39
คะแนน 

   3.39   

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
ส านักวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

2.10 * ≥ ร้อยละ 60 ร้อยละ 36.01 
 

  1.00   
 

2.11 ก. * 
คะแนนเฉลีย่

สะสม 
≥ 2.50 

ก. ระดับปริญญาตร ี
คะแนนเฉลีย่สะสม 2.30 

 
  3.00   

 

2.11 ข. * คะแนนเฉลี่ยสะสม 
≥ 3.50 

ข. ระดับบณัฑิตศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55 

 
  4.00   

 

สมศ. 1 ≥ ร้อยละ 80.00 
319x100 

80.76% 
 

  4.04   
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สมศ. 2 ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 1,489.66 4.22    4.22   



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
ส านักวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 
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สมศ. 3  ร้อยละ 50 
50x100 

52.63 % 
 

  5.00   
95  

สมศ. 4  ร้อยละ 50 
7.00x100 

70.00% 
 

  5.00   10 
 

 

สมศ. 
14 

ค่าดัชนีคุณภาพ 
 5.00 

742 
5.17 

 
  4.31   

143.5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 

(ตัวบ่งชี้ 2.1-2.8) 

บรรลุครบทั้ง 
7 ตัวบ่งช้ี จาก 7 
ตัวบ่งช้ีย่อย = 

100 % 

4.96   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 

บรรลุ 10 ตัว
บ่งช้ี จาก 13 

ตัวบ่งช้ี 
= 76.92% 

4.79   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+
มทส. (ทุกตัวบ่งชี)้ 

บรรลุครบทั้ง 12 
ตัวบ่งช้ีย่อย จาก 
12 ตัวบ่งช้ีย่อย 

=100 % 

4.20   

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา  

3.1 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ)    5.00   

3.2 
มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

   5.00   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 

บรรลคุรบทั้ง 2 
ตัวบ่งช้ี 

= 100 % 
 
 
 
 

5.00   

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
4.1 มีการด าเนินการ

ครบ 7 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติม 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 

   5.00   



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
ส านักวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

เฉพาะกลุ่ม 

4.2 
 

 มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุก
ข้อ(5 ข้อ) 

   5.00   

4.3 ≥ 100,000 บาท 73,586,817.00 
559,595.57 

 
 

 5.00   
131.5  

สมศ. 5 ≥ ร้อยละ 85 114.75x100 
79.97% 

 
 

 5.00   
143.5  

สมศ. 6 ≥ ร้อยละ 20 
 

15x100 
10.45% 

 
 

 2.61   
143.5  

สมศ. 7 ≥ ร้อยละ 10 9.25x100 
6.45% 

 
 

 3.23   
143.5  

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 

 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 

(ตัวบ่งชี้ 4.1-4.3) 

บรรลคุรบทั้ง 
3 ตัวบ่งช้ี  
= 100 % 

5.00   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
บรรลคุรบทั้ง 

6 ตัวบ่งช้ี  
= 100 % 

4.31 
   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1 มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ ( 5 

ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ ( 5 ข้อ) 

   5.00   

5.2 มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  
( 5 ข้อ) 

 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ ( 5 ข้อ) 

   5.00   

สมศ. 8 ≥ ร้อยละ 30 133x100 100%    5.00   
133  

สมศ. 9 มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  
( 5 ข้อ) 

ด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  
( 5 ข้อ) 

   5.00   

สมศ. 
18.1 

ปฎิบัติได ้
 5 ข้อ 

ปฎิบัติได ้
 5 ข้อ 

   5.00   

สมศ. 
18.2 

ปฎิบัติได ้
 5 ข้อ 

ปฎิบัติได ้
 5 ข้อ 

   5.00   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 

 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 

(ตัวบ่งชี้ 5.1-5.2) 

บรรลุครบทั้ง 
2 ตัวบ่งชี้ 
= 100 % 

5.00  
 



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
ส านักวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน ) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
บรรลุ 5 ตัว
บ่งชี้  จาก 6 
ตัวบ่งชี้ 
= 83.33 % 

5.00  
 

 
 
 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์(% หรือ

สัดส่วน ) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6.1 5 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
   5.00   

สมศ. 
10 

4 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ ( 4 ข้อ) 

   4.00   

สมศ. 
11 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ ( 5 ข้อ) 

   5.00   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 6 

 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

บรรลคุรบทั้ง  
1 ตัวบ่งช้ี  
= 100 % 

5.00   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
 

บรรลคุรบทั้ง  
 3 ตัวบ่งช้ี  
= 100 % 

 

5.00   

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ    4.00   
7.2 มีการ

ด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  
( 5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

   5.00   

7.3 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ    5.00   
7.4 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ    5.00   

7.5 * คะแนน
เฉลี่ย ≥  

3.60 

ค่าเฉลี่ย 3.82    4.00   

สมศ. 
13 

≥ 4.00 คะแนนปฎิบัติประเมินผลโดย
อธิการบดี 4.40 จากคะแนน

เต็ม 5 

   4.40   



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์(% หรือ

สัดส่วน ) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 7.1-7.4) 

บรรลุครบทั้ง 
4 ตัวบ่งช้ี 
 = 100 % 

4.75   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
บรรลุครบทั้ง 

5 ตัวบ่งช้ี 
 = 100 % 

4.68   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+
มทส. (ทุกตัวบ่งชี)้ 

บรรลุครบทั้ง 
5 ตัวบ่งช้ี 
 = 100 % 

4.57   

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 7 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ    4.00   

 
 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 8 

 

 
 
 
 

ไม่บรรลุ 1 ตัว
บ่งช้ี 

= 0% 
 
 

 
4.00 

  

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์(% หรือ

สัดส่วน ) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1  มีการ

ด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(9 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(9 ข้อ) 

   5.00   

สมศ. 15 ≥ 4.80 4.90    4.90   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 9 

ตัวบ่งช้ี 
สกอ. 
(9.1) 

บรรลคุรบทั้ง  
1 ตัวบ่งช้ี  
= 100 % 

5.00   

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
10.1 มีการ

ด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ    5.00   



 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์(% หรือ

สัดส่วน ) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

10.2 ครบทั้ง 3 
ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 

ด้าน 

   5.00   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 10 

บรรลคุรบทั้ง  
2 ตัวบ่งช้ี  
= 100 % 

5.00   

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

11.1 * มีการ
ด าเนินการ 
ครบ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ    5.00   

11.2 * ≥ ร้อยละ 
30 

44x100 
30.66% 

 
  4.00 

  
143.5  

11.3 * ≥ ร้อยละ 
50 

119x100 
90.49% 

 
  5.00   

131.5  
11.4 * คะแนน

เฉลี่ย ≥ 
4.00 

คะแนนเฉลีย่ 4.96    5.00   

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 11 

ตัวบ่งชี้ มทส. 
บรรลคุรบทั้ง 

4 ตัวบ่งช้ี 
= 100 % 

4.75   

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ บรรลุ

เป้าหมาย 
= บรรลุ 
= ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์(% หรือ

สัดส่วน ) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวหาร 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

4.90   

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
(18 ตัวบ่งชี้) 

4.56   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ. 
(41 ตัวบ่งชี้) 

4.75   

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+มทส. 
(ทุกตัวบ่งชี้) 

4.53   

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวบ่งช้ีของ มทส. เพิ่มเตมิจากตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 
หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

 



 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 


