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คํานํา 
 

รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะปีการศึกษา 2559 ฉบับน้ี เป็นการ
รายงานผลการดําเนินงานระดับคณะของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ CUPT Indicators โดยเน้นให้
วิทยาลัยมีอิสระในการพัฒนาและบริหาร การจัดการที่เป็นของตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการ มีหน้าที่เตรียม
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ ที่บัณฑิตจําเป็นต้องมีเพ่ือประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตภายหลังการศึกษา  

ระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. มีการประเมินทั้งเชิง
คุณภาพ (มีวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ 7 ระดับ) และเชิงปริมาณ  โดยประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 โครงสร้างขององค์กร ส่วนที่ 2 ตัวบ่งช้ีหลัก (CUPT Indicators) 13 ตัว และ 3 ตัวบ่งช้ีเลือก เป็น
แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให้วิทยาลัยได้ทราบระดับคุณภาพที่ดําเนินการอยู่ และนําไปบริหาร
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

รายงานผลการประเมินระดับคณะในปีการศึกษา 2559 เ ป็นการประเมินแบบ Desktop 
Assessment เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะ ว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หรือไม่ อย่างไร และนําผลการประเมินดังกล่าวเช่ือมโยงสู่การทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบันต่อไป  

 
 
 

(รศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง) 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

วันที่ 22 กันยายน 2560 
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การประกันคุณภาพระดับบคณะ CUPT QA 
1. แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะ 

ในกระบวนการประกันและพัฒนาคุณภาพระดับคณะ แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพมีดังน้ี 
1. องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะ 

1.1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) 
1.2 ตัวบ่งช้ีหลัก 13 ตัวประกอบด้วย 

C.1 : การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 : การได้งานทําขอบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  
C.3 : คุณภาพบัณฑิต 
C.4 : ผลงานของผู้เรียน  
C.5 : คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
C.7 : การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 
C.8 : การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิวทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ 
C.9 : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
C.10 : บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.12 : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
C.13 : การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

1.3 ตัวบ่งช้ีเลือก 3 ตัว 
S.1จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
S.2 Student mobility  
S.3 Green University  
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational description) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มจาก

การจัดต้ังเป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือ 
“สํานักวิจัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพทางด้านการออกแบบการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ในประเทศ ส่งเสริมและผลิตผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ี ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศและทั่วโลก สร้าง
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆ รวมถึงผู้เช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และ
หน่วยงานวิจัยของประเทศ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านน้ีในระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2551 
ได้จัดร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลขึ้น เพ่ือสนองต่อพันธกิจด้านการ
พัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการร่วมกันระหว่างผู้บริหารของสํานักวิจัยร่วม ฯ กับ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบัน และ
จากภาคอุตสาหกรรม ทําการประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
หลังจากนั้นจึงได้เริ่มดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อมาได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ร่วมกับประกาศการ
จัดต้ังส่วนงานในสถาบัน พ.ศ. 2551 จึงเป็นผลให้สํานักวิจัยร่วมฯ ที่มีจัดการเรียนสอนในหลักสูตรดังกล่าว ได้
ถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็น“วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน หรือ 
DSTAR”และต่อมาได้มีการเปล่ียนช่ือตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล” โดยใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “College of Data Storage Innovation (DSTAR)” เพ่ือให้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นด้านความรู้และวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 

ในปัจจุบัน เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงได้แผ่วงกว้างไปอุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ ซึ่งองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นแบบเดียวกัน นอกจากน้ีวิทยาลัยยังได้ขยายความร่วมมือ
ด้านวิจัยไปยังอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ดังน้ันตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวัน 24 กุมภาพันธ์  2559 วิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการผลิตขั้นสูง” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “College of Advanced Manufacturing 
Innovation (AMI)” เพ่ือให้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านความรู้และวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตมี
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 11 คน และสายสนับสนุน 9 คน รวม 20 คน เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหมดจํานวน3 หลักสูตร 
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a. สภาพแวดล้อมองค์กร(Organizational environment) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ต้ังอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บริเวณช้ันที่ 4 ประกอบด้วย สํานักงานคณบดี ห้องสัมมนาขนาด 60 ที่น่ัง ห้องประชุมขนาด 25 ที่
น่ัง ห้องประชุมขนาด 15 ที่น่ัง ห้องพักคณาจารย์จํานวน 8 ที่น่ัง ช้ันที่ 1 และ ช้ันที่ 5 ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน ที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมได้แก่ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ
ทางด้านการคายประจุไฟฟ้าสถิต ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านการกัดกร่อนห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ
ทางด้านการประมวลผลสัญญาณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านเครื่องมือวัดขั้นสูง ห้องปฏิบัติการวิจัย
เฉพาะทางด้านระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ส่วนช้ันที่ 7 ประกอบด้วยห้องเรียน เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี และห้องปฏิบัติการ Clean Roomเป็นห้องเพ่ือใช้ปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีการบันทึก
ข้อมูล 

(1) หลักสูตร โปรแกรม และบริการหลัก (Educational program and service offerings) 
ในด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา

ตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบและข้อมูลซึ่งปรับปรุงมา
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 

ในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ วิทยาลัยฯดําเนินการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนวิจัยเพ่ือการศึกษา 
สนับสนุนนักวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้านโจทย์วิจัย และการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการก่อต้ัง
หน่วยวิจัยเฉพาะทางร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจํานวน 11 หน่วยวิจัย (Research Unit: RU) และจัดอบรม
บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นหัวข้อที่ เ ก่ียวข้องกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ให้กับนักศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

(2) วัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักที่ได้ประกาศไว้ และสมรรถนะ
หลัก (Mission, vision, values and core competencies) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชํานาญทางด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิต ซึ่งเป็นการบูรณาการในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อุตสาหการ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม และบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร พร้อมที่จะเป็นทั้ง วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ที่
มีทักษะและความชํานาญทางด้านวิศวกรรมระบบการผลิต พร้อมเข้าทํางานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานภาครัฐนอกจากน้ีวิทยาลัยฯ ยังมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และปฏิบัติงานจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้จริงในระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงมีการวางโครงสร้างองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีวิสัยทํศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และสมรรถนะหลัก ดังน้ี 
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 โครงสร้างองค์กร 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง

สาขาเทควิชาเทคโนโลยีการผลิตส่วนสนับสนุนวิชาการ

งานประชุมคณะกรรมการประจํา
งานการเงิน
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานพัสดุ

งานแผนงาน
งานประกันคุณภาพนักศึกษา
งานบริหารความเส่ียง   
งานจัดการองค์ความรู้

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

งานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
งานสารบรรณ
งานจัดทํารายงานประจําปี   

งานด้านวิศวกร
งานอาคารสถานท่ี   

งานบริการศูนย์เคร่ืองมือกลาง
งานโครงการบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา   

ดูแล Website และงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศ
งานบํารุงรักษา   
งานอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ภายในวิทยาลัย

งานการเรียนการสอน
งานวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (การ
ประสานงานกับสํานักทะเบียนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
งานประสานงานกิจการนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท-เอก 
งานประสานงานกิจการนักศึกษา
งานด้านวิศวกร

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศันพ์ันธกิจ 

ปรัชญา   
ผลิตบุคลากรและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลติขั้นสูง 

ปณิธาน   
สร้างนวัตกร สรรค์นวัตกรรม ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 

วิสัยทัศน ์  
ศูนย์กลางนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตขัน้สูงแห่งภูมิภาคอาเซียน 

ค่านยิมหลัก 
ค่านิยมหลักของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลติขั้นสูงสถาบันเทคโลโยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
AMI 
A:Aimhigh  มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดย้ัง 
M: Milestone   กําหนดเป้าหมายและไปให้ถึง 
I: Integrity  ทําด้วยความซื่อสัตย์ ใฝ่รู ้สู้งานตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

พันธกิจ 
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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เปา้หมาย 
เพ่ือให้วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สามารถดําเนินงานให้สอดคล้องไปตามปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยจงึได้กําหนดเป้าหมายดังต่อไปน้ี 
1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
2. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

 

สมรรถนะหลักของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้สูง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังน้ี 
1. ความสามารถในการทําโจทย์วิจัยที่นําไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เป็นต้น 
2. ความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอกปีละไม่ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 
3. ความสามารถในการตีพิมพ์บทความวิจัยที่มคีุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. ความสามารถในการให้บริการวิชาการ และเคร่ืองมือกลางสําหรับการวัดและการทดสอบที่มี

ความแม่นยําสูง 
5. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเตรียมความพร้อมสําหรับ

การทํางานในภาคอุตสาหกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce profile) 

จํานวนบุคลากร (ข้อมลู ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู มีบุคลากรแบ่ง
ตามประเภท ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาและกลุม่ประเภทงาน ทั้งหมด 20 คน   

 

ตําแหน่ง/ 
วุฒิการศึกษา/อาย ุ

ประเภท/จํานวน 
ข้าราชการ พนักงาน 

เงินงบประมาณ 
พนักงาน

เปลีย่นสถาน
สภาพฯ 

ลูกจ้างเงิน
รายได้ 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

สายวิชาการ  11   11 55 
สายสนับสนุน 1 2 2 4 9 45 

รวม 1 13 2 4 20 100 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก  11   11 55 
ปริญญาโท 1 1 2 1 5 25 
ปริญญาตรี  1  3 4 20 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี       

รวม 1 13 2 4 20 100 
ร้อยละ 5 65 10 20   
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(4) อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และเครื่องมือ อุปกรณ์หลัก (Assets) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
สําคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยที่เพียงพอต่อความต้องการ ดังน้ี 

อาคารสถานที่ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีพ้ืนที่อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพฯ 

ประกอบไปด้วย 
ช้ันที่ 1 - ห้องปฏิบัติการวิจัย จํานวน 2 ห้อง 
ช้ันที่ 4  - ห้องสํานักงาน ห้องพักอาจารย์ จํานวน 1 ห้อง ห้องประชุม จํานวน 3 ห้อง 
ช้ันที่ 5 - ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเฉพาะทาง จํานวน 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับการ

เรียนการสอน จํานวน 1 ห้อง ห้องหน่วยวิจัยและบริการเคร่ืองมือกลาง จํานวน 1 ห้อง  
ช้ันที่ 7 - ห้องเรียน จํานวน 3 ห้อง ห้อง Cleanroom class 1000 จํานวน1ห้อง 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 

 ประกอบไปด้วย จุดบริการ wifi 
 

(5) ระเบียบข้อกําหนด (Regulatory requirements) 

ด้านต่าง ๆ กฎหมายระเบียบ/ข้อบงัคบั/ข้อกําหนด/เกณฑ์ 
ด้านกฎหมาย - พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้าราชการพลเรือน/พนักงาน

ของรัฐ 
- พระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ด้านรับรองระบบงาน ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย

การจัดระบบบริหารสถาบัน 
ด้านการเงิน - ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตร ี
- ระเบียบเงินรายได้สถาบัน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

ด้านหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ด้านวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
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b. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational relationships) 
(1) โครงสร้างองค์กรและระบบธรรมาภิบาล (Organizational structure and governance 

system) 
ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารหน่วยงาน ดังน้ี 
1) หลักประสิทธิผลผู้บริหารปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผน

ปฏิบัติงานประจําปี 
2) หลักประสิทธิภาพมีการจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัย 
3) หลักการตอบสนองมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร  มีการจัดโครงการกับภาคอุตสาหกรรมด้านการวิจัยเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

4) หลักความรับผิดชอบผู้บริหารบริหารงานด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมของหน่วยงาน มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานรับทราบ 

5) หลักความโปร่งใส มีการประชุมหารือการดําเนินการของวิทยาลัยตามนโยบายของสถาบัน 
และมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจํา ตลอดจนการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายการครุภัณฑ์โดยวิธีต่างๆ ตามเง่ือนไขการจัดซื้อจัดจ้าง 

6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและกํากับการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มี
การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งต้ังบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะทํางานต่างๆ 

7) หลักการกระจายอํานาจมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้รองคณบดี ดูแลบริหารงาน และ
คําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยวิจยั 

8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 
9) หลักความเสมอภาคเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการ

ดําเนินงานโครงการต่าง ๆและมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคนบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดียวกันมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีมติ
ร่วมกันเพ่ือดําเนินงาน /กิจกรรมของวิทยาลัย 
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(2) กลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาดท่ีสําคัญ (Students, 
other customers, and stakeholders) 

ผู้รับบริการ บริการท่ีส่งมอบ ความคาดหวัง 
นักศึกษา ความรู้ในสาขาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จบ

การศึกษาตามเวลาที่กําหนดนักศึกษา
สามารถประกอบอาชีพตามสายงานที่
ได้ศึกษาจากวิทยาลัย 

ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิตมีความสามารถในการ
ปฎิบัติงานได้ตามความต้องการของ
บริษัท 

ศิษย์เก่าและผูป้กครอง การเป็นศูนย์รวมในการระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบ
ไปแล้ว 

การประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัย
กับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง 

อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ประเภทผูส้่งมอบ และคูค่วามร่วมมือ (Suppliers and partners) 
ผู้ส่งมอบ คู่คา้ 
คู่ความร่วมมือ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการท่ีส่งมอบ
ให้กับองค์กรเรา 

ข้อกําหนดทีส่าํคัญ
ที่สุด 

กลไกในการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

บทบาทในการช่วย
สร้างนวัตกรรม

ร่วมกับองค์กรเรา 
- สถาบันการ 
ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- หน่วยงานต้น
สังกัดที่ส่ง
บุคลากรมา
ศึกษาต่อ 

- นักเรียนมัธ
ศึกษาตอน
ปลาย 

- บุคลากรที่
ต้องการศึกษา
ต่อในระดับ
ปริญญาโท/เอก 

 

มีคุณสมบัติในการ
รับเข้าตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยกําหนด 

- ประกาศประชาสัม 
พันธ์ทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย 

- ส่งจดหมาย 
- แนะนําหลักสตูรด้วย
ตัวเอง 

- ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศิษย์เก่า 

- ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

- ให้ทุนการศึกษา 
- โจทย์วิจัยที่เป็น
ปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย 

- หลักเกณฑ์การให้
ทุนของแหล่งทนุ 

- MOU ที่มีการ
กําหนดวิธีการ
ความร่วมมือและ
ทรัพยากรร่วมกัน 

- ประกาศให้ทุนตาม
รอบเวลาที่กําหนด 

- รายงานติดตาม
ความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย 

- กําหนดโจทย์วิจัย 
- สนับสนุนการ
ดําเนินการต่อยอด
ในการนํา
ผลการวิจัยไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม 
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2. ความท้าทายต่อองค์กร (Organizational strategic situation) 
a. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน(Competitive environment) 

(1) ลําดับในการแข่งขัน(Competitive position) 
วิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงแห่งภูมิภาค
อาเซียน” ดังน้ันจึงได้ดําเนินการพัฒนาในทุกๆด้านเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ัง  
 

(2) การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness changes) 
ปัจจุบันงานวิจัยหลักของวิทยาลัยได้ขยายความร่วมมอืไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร นอกเหนือจากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ทั้งน้ีการเข้าไปเรียนรู้
เทคโนโลยีใหมน้ั่นๆ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวของนักวิจัย จึงอาจทําให้การพัฒนางานวิจัยหรือ
การรับทุนวิจัยชะลอตัวลงบ้าง  
 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญ (Comparative data) 
หลักสูตรที่เน้นทางด้านระบบการผลิตขั้นสูงในประเทศไทย ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับของวิทยาลัย 
มีน้อยมาก ดังน้ันถ้าจะให้มีการเปรียบเทียบ อาจมองในแง่ของการทําวิจัย เน่ืองจากในปัจจุบันมี
หลายมหาวิทยาลัยที่มีการทําโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเดียวกันกับวิทยาลัย ดังน้ันจึงมีการ
แข่งขันกันในเรื่องการขอทุนวิจัยค่อนข้างสูง สําหรับด้านงานวิจัย วิทยาลัยได้ทําการเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับ Department of Mechanical Engineering, National University of Singapore 
(Manufacturing NUS) ซึ่งมีผลการดําเนินการเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ข้อมูลงานวิจัย
เปรียบเทียบแสดงในตารางด้านล่าง  จากตาราง Department of Mechanical Engineering, 
NUS มีผลงานวิจัยต่ออาจารย์เป็น 5.4 และ 6.3 ฉบับต่อคนในปี 2015 และ 2016 ตามลําดับ  
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงมีผลงานวิจัยต่ออาจารย์เป็น 1.7 และ 0.7 ฉบับต่อคนในปี  
2015 และ 2016 ตามลําดับ ส่วนในปี 2017 วิทยาลัยยังเก็บข้อมูลเปรียบเทียบได้ไม่ครบ
เน่ืองจากบทความยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่จะเห็นว่าแนวโน้มในปี 2017 วิทยาลัยมีการเผยแพร่งานวิจัย
มากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันตามโครงการต่างๆของวิทยาลัยเช่น โครงการวิจัยเงินรายได้
ของวิทยาลัยที่สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัย  
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Department of Mechanical Engineering, National University of Singapore                

( Manufacturing NUS ) 
Academic Staff 

No Name Analyze search results Cited by 
2015 2016 2017 

1 FUH Jerry Ying Hsi 3 6 4 44 
2 KUMAR, A Senthil 4 3 3 8 
3 LEE Kim Seng 1 4  0 40 
4 LU Wen Feng 11 12 2 29 
5 ONG Soh Khim 16  16  6  95  
6 SEAH Kar Heng  0  0 0   0 
7 TAY Eng Hock, Francis 5 7 5 53 
8 WANG Hao, Victor  0 1   1  4 
9 Woon Keng Soon 1  4   1  2 
10 ZHANG Yunfeng 4   1  0  25 

Part-time Staff 
1 NEE Yeh Ching, Andrew 15 16 6 112 

Total 60 70 28 412 
 

College of Advanced Manufacturing Innovation (AMI) 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

No Name Analyze search results Cited by

2015 2016 2017 

1 Asst. Prof. Dr. Siridech Boonsang (Dean) 2 0 5 5 
2 Dr. Lertsak Lekawat (Associate Dean) 0 0 0 0 
3 Asst. Prof. Dr. Rachsak Sakdanuphab (Head of Department) 5 2 10 10 
4 Asst. Prof. Dr. Annakapon Saenthon (Assistant Dean) 0 0 1 0 
5 Dr. Kamol Wasapinyokul (Assistant Dean) 1 0 0 0 
6 Dr. Chatrpol Pakasiri 1 2 0 2 
7 Asst. Prof. Dr. Vilailuck Siriwongrungson 0 1 1 2 
8 Dr. Worawut Makcharoen 0 0 1 0 
9 Asst. Prof. Dr. Chanon Warisarn 8 5 3 9 
10 Asst. Prof. Dr. Jatuporn Thongsri 1 0 1 3 
11 Dr. Santhad Chuwongin 1 0 0 0 

Total 19 8 22 31 
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b. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic context) 

วิทยาลัยได้มุ่งเป้าหมายด้านต่างๆดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ 
1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
2. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ทั้งน้ีวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ได้เป้าหมายต่างๆ ตามภาพรวมท้ังสี่ด้าน  คอื 
1. ด้านบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 31% 

1.1 กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1.4 กิจกรรมทะเบยีนและประมวลผล 
1.5 วัสดุการศึกษา 

2. ด้านวิจัย  36% 
2.1 งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
2.3 ค่าครุภัณฑ์การศึกษาและวิจยั 

3. ด้านบริการวิชาการ  10.5% 
3.1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
3.2. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

4. ด้านบริหารจัดการ  21% 
4.1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
4.2. กิจกรรมบริหารทั่วไป 

5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  1.5 % 
5.1. แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5.2. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้าน วิทยาลัยมีการกําหนดหน่วยวัด และน้ําหนักของตัวช้ีวัดต่างๆ สําหรับช่วงเวลา
การทํางานในรอบปีงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่าง
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ค่านํ้าหนักต่างๆ เป็นการมุ่งเป้าหมายให้วิทยาลัยมีความโดดเด่นเฉพาะด้านและสอดคล้องกับ
งบประมาณที่กําหนดข้างต้น ซึ่งผลการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา วิทยาลัยได้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
ในภาพรวม 

c. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance improvement system) 
ในเรื่องของหลักสูตร จะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่ในการวางแผน ติดตาม และ

ประเมินผล หากมีปัญหาเก่ียวกับหลักสูตรหรือต้องการการพัฒนาในเรื่องใด สามารถนําเข้าที่ประชุม
สาขา ก่อนให้ผู้บริหารร่วมกันตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยต่อไป 

ในเร่ืองงานวิจัย อาจารย์จะได้รับโจทย์จากอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากบุคลากร
ของวิทยาลัยมีจํานวนน้อย จึงไม่สามารถรับงานวิจัยที่ทางภาคอุตสาหกรรมเสนอให้ทั้งหมด ซึ่งหาก
วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาหรือคณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง ก็จะทําให้เกิดงานวิจัยในภาพรวมของ
สถาบันมากย่ิงขึ้น 

ในเร่ืองของการบริการวิชาการ วิทยาลัยเน้นที่การจัดอบรมและการให้บริการเคร่ืองมือกลาง 
ซึ่งถ้าสามารถหางบประมาณได้มากขึ้น ก็จะสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบ เพ่ือใช้สําหรับให้บริการได้
มากขึ้นตามไปด้วย 

ในเร่ืองของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคนมี job description อย่าง
ชัดเจน และได้ปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ แต่เน่ืองจากจํานวนบุคลากรยังมีน้อย 
จึงทําให้แต่ละคนได้รับงานที่ล้นมือ ซึ่งหากสามารถรับบุคลากรเพ่ิมได้ จะช่วยให้ประสิทธิภาพ ความ
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คล่องตัวและความรวดเร็วในการทํางานมีมากย่ิงขึ้น บุคลากรก็จะมีความสุขกับการทํางานมากข้ึนด้วย 
ในเรื่องของอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมการทํางาน และการเรียนการสอน รวมถึงความ

ปลอดภัย วิทยาลัยมีอาคาร สถานที่ ที่ค่อนข้างเป็นสัดเป็นส่วน สามารถดูแลและตรวจสอบได้ 
สภาพแวดล้อมก็มีความเหมาะสมต่อการทํางานและการเรียนรู้ของนักศึกษา มีอุปกรณ์ทางด้านความ
ปลอดภัยค่อนข้างพร้อม และพร้อมใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

ในทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยจะแต่งต้ังกลุ่มหรือคณะทํางานขึ้นมา เพ่ือทําหน้าที่
ในการวางแผน ติดตามผล แก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้การดําเนินการของ
วิทยาลัยมีความราบรื่น เกิดประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ 
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ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีหลัก ระดับคณะ 

 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
วิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งช้ีระดับคณะ 
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ ผลการ

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ  
C.1 : การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
C.2 : การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 2 
C.3 : คุณภาพบัณฑิต 3 
C.4 : ผลงานของผู้เรียน  3 
C.5 : คุณสมบัติของอาจารย์ 3 
C.6 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 3 
C.7 : การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 3 
C.8 : การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 3 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ 3 
C.9 : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 3 
C.10 : บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
C.11 : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
C.12 : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 3 
C.13 : การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 
ตัวบ่งชี้เลือก  
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 
S.2 Student mobility  2 
S.3 Green University 2 
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C.1 การรับและการสาํเร็จการศึกษาของนสิิตนักศึกษา (Success Rate) 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

    

2.56= 
2.83+2.42+2.42

3 
หมายเหตุ คะแนนที่ได้นํามาจากเกณฑ์ AUN QA ของทั้ง 3 หลักสูตรตามตารางด้านข้าง 
 
คะแนนความเชื่อมโยง AUN QA และ CUPT QA 

C.1 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
8.1 3 3 3 
8.2 3 2 2 
8.3 2 2 2 

เฉลี่ย(8) 2.67 2.33 2.33 
11.1 3 3 3 
11.2 3 2 2 

เฉลี่ย(11) 3.00 2.50 2.50 
เฉลี่ยรวมหลักสูตร 2.83 2.42 2.42 
ภาพรวมคณะ 2.56 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 

จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 

จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 

จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 3 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมระบบการผลิต 

 
37/30 
(ปี 4) 

 
81.08 

 
60/- 
(ปี 3) 

 
ยังไม่มี
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

 
38/- 
(ปี 2) 

 
ยังไม่มี
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

 
56/0 
(ปี 1) 

 
ยังไม่มี
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมระบบและข้อมูล 

 
2/1 

 
- 

 
3/2 

 
66.67 

 
25/2 

 
8 

 
18/0 

 
- 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ระบบและข้อมูล 

 
1/0 

 
- 

 
1/0 

 
- 

 
13/0 

 
- 

 
2/0 

 
- 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาหลักส ูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต 
 

ภาค
การศ ึกษา/ 

 
จ ํานวนผ ู้สม ัคร 
(No. Applied) 

 
จ ํานวนท ี่ประกาศ

ร ับ 

จ ํานวนผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้า 
ศ ึกษา 

(No. Admitted) 

 
จ ํานวนท ี่
ลงทะเบ ียน 

1/2557 60 111 65 60 
1/2558 60 106 38 38 
1/2559 60 593 64 56 

 
ตารางข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละช ั้นป ี หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ป ีการศ ึกษา น ักศ ึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 รวม 
2557 60 31 39 - - 130 
2558 38 52 31 39 - 160 
2559 56 34 51 31 - 172 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระด ับปริญญาตรี 
รห ัสแรก

เข ้า 
จ ํานวนท ี่ 
ลงทะเบ ียน 

จ ํานวนน ิส ิตน ักศึกษาท ี่จบ
ภายใน

จ ํานวนน ิส ิตน ักศึกษาท ี่ไม ่ศ ึกษาต ่อในป ี
การศ ึกษาท ี่* 

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป ็นต ้นไป
2557 60 - - - 9 - - - 
2558 38 - - - 5 - - - 
2559 56 - - - 5 - - - 

 
ระด ับปร ิญญาโท 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักส ูตรระดับปริญญาโท แผน ก1 

ภาค
การศ ึกษา/ 
ป ีการศ ึกษา 

จ ํานวนท ี่ประกาศ
ร ับ 

(No. Offered) 

จ ํานวนผ ู้สม ัคร 
(No. Applied) 

จ ํานวนผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้า 
ศ ึกษา 

(No. Admitted) 

จ ํานวนท ี่ลงทะเบ ียน
(No. Enrolled) 

1/2557 10 1 1 1 
2/2557 5 1 1 1 
1/2558 11 5 5 5 
2/2558 5 4 4 4 
1/2559 10 5 5 5 
2/2559 10 5 5 5 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษา หลักส ูตรระดับปริญญาโท แผน ก2 

ภาค
การศ ึกษา/ 
ป ีการศ ึกษา 

จ ํานวนผ ู้สม ัคร 
(No. Applied) 

จ ํานวนท ี่ประกาศ
ร ับ 

(No. Offered) 

จ ํานวนผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้า 
ศ ึกษา 

(No. Admitted) 

จ ํานวนท ี่ลงทะเบ ียน
(No. Enrolled) 

1/2557 16 5 3 - 
2/2557 11 - - - 
1/2558 16 10 - - 
2/2558 11 2 - - 
1/2559 10 - - - 
2/2559 10 - - - 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษา หลักส ูตรระดับปริญญาโท แผน ข 
ภาค

การศ ึกษา/ 
ป ีการศ ึกษา 

จ ํานวนท ี่ประกาศ
ร ับ 

(No. Offered) 

จ ํานวนผ ู้สม ัคร 
(No. Applied) 

จ ํานวนผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้า 
ศ ึกษา 

(No. Admitted) 

จ ํานวนท ี่ลงทะเบ ียน
(No. Enrolled) 

1/2559 20 - - - 
2/2559 20 8 8 8 
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ตารางข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละช ั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรระด ับปริญญาโท แผน ก1 
ป ีการศ ึกษา น ักศ ึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 
2557 2 - - - - 2 
2558 19 2 - - - 21 
2559 12 14 2 - - 28 

 
ตารางข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละช ั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรระด ับปริญญาโท แผน ก2 
ป ีการศ ึกษา น ักศ ึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 
2557 - - - - - - 
2558 - - - - - - 
2559 - - - - - - 

 
ตารางข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละช ั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรระด ับปริญญาโท แผน ข 
ป ีการศ ึกษา น ักศ ึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 
2557 - - - - - - 
2558 - - - - - - 
2559 8 - - - - - 

 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระด ับปริญญาโท แผน ก1 
รห ัสแรก 

เข ้า 
จ ํานวนท ี่ 
ลงทะเบ ียน 

จ ํานวนน ักศ ึกษาจบภายในระยะเวลา (ป ี) จ ํานวนน ักศ ึกษา 
ท ี่ไม ่ศ ึกษาต ่อในปี

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป ็นต ้นไป
1/2557 1 - - - 1 - - - - - - - -
2/2557 1 - -  1 - - - - - - - - -
1/2558 15 - 2 - - - - - - - 2 - -
2/2558 4 - - - - - - - - 1 - - -
1/2559 6 - - - - - - - - - - - -
2/2559 6 - - - - - - - - - - - -
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระด ับปริญญาโท แผน ก2 
รห ัสแรก 

เข ้า 
จ ํานวนท ี่ 
ลงทะเบ ียน 

จ ํานวนน ักศ ึกษาจบภายในระยะเวลา (ป ี) จ ํานวนน ักศ ึกษา 
ท ี่ไม ่ศ ึกษาต ่อในปี

15 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป ็นต ้นไป
1/2557 - - - - - - - - - - - - -
2/2557 - - - - - - -  - - - - - -
1/2558 - - - - - - - - - - - - -
2/2558 - - - - - - - - - - - - -
1/2559 - - - - - - - - - - - - -
2/2559 - - - - - - - - - - - - -
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระด ับปริญญาโท แผน ข 
รห ัสแรก 

เข ้า 
จ ํานวนท ี่ 
ลงทะเบ ียน 

จ ํานวนน ักศ ึกษาจบภายในระยะเวลา (ป ี) จ ํานวนน ักศ ึกษา 
ท ี่ไม ่ศ ึกษาต ่อในปี

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป ็นต ้นไป
1/2557 - - - - - - - - - - - - -
2/2557 - - - - - - - - - - - - -
1/2558 - - - - - - - - - - - - -
2/2558 - - - - - - - - - - - - -
1/2559 - - - - - - - - - - - - -
2/2559 8 - - - - - - - - - - - -
 
ระด ับปร ิญญาเอก 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักส ูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

ภาค
การศ ึกษา/ 
ป ีการศ ึกษา 

จ ํานวนท ี่ประกาศร ับ 
(No. Offered) 

จ ํานวนผ ู้สม ัคร 
(No. Applied) 

จ ํานวนผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้า
ศ ึกษา 

(No. Admitted) 

จ ํานวนท ี่ลงทะเบ ียน
(No. Enrolled) 

1/2557 5 1 - - 
2/2557 5 - - - 
1/2558 5 4 4 3 
2/2558 5 - 5 5 
1/2559 5 - - - 
2/2559 5 2 2 2 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักส ูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 
ภาค

การศ ึกษา/ 
ป ีการศ ึกษา 

จ ํานวนท ี่ประกาศร ับ 
(No. Offered) 

จ ํานวนผ ู้สม ัคร 
(No. Applied) 

จ ํานวนผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้า
ศ ึกษา 

(No. Admitted) 

จ ํานวนท ี่ลงทะเบ ียน 
(No. Enrolled) 

1/2557 6 5 5 1 
2/2557 6 1 - - 
1/2558 6 - - - 
2/2558 6 - - - 
1/2559 5 - - - 
2/2559 5 - - - 

 
ตารางข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละช ั้นปีของนักศึกษาในหลัก สูตรระด ับปริญญาเอก แบบ 1.1 
ป ีการศ ึกษา น ักศ ึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม 
2557 - 1 - - - - 1 
2558 8 - 1 - - - 9 
2559 2 8 1 2 2 - 17 

 
ตารางข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละช ั้นปีของนักศึกษาในหลัก สูตรระด ับปริญญาเอก แบบ 2.1 
ป ีการศ ึกษา น ักศ ึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม 
2557 1 1 - - - - 2 
2558 - 1 1 - - - 2 
2559 - - 1 1 - - 2 

 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระด ับปริญญาเอก แบบ 1.1 
รห ัสแรก 

เข ้า 
จ ํานวน 
ร ับในร ุ่น 

น ั้น 

จ ํานวนน ักศ ึกษาจบภายในระยะเวลา (ป ี) จ ํานวนน ักศ ึกษา 
ท ี่ไม ่ศ ึกษาต ่อในปี

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 3 เป ็นต ้นไป
1/2557 - - - - - - - - - - - - -
2/2557 - - - - - - - - - - - - -
1/2558 8 - - - - - - - - - - - -
2/2558 5 - - - - - - - - 1 - - -
1/2559 - - - - - - - - - - - - -
2/2559 2 - - - - - - - - - - - -
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระด ับปริญญาเอก แบบ 2.1 
รห ัสแรก 

เข ้า 
จ ํานวน 
ร ับในร ุ่น 

น ั้น 

จ ํานวนน ักศ ึกษาจบภายในระยะเวลา (ป ี) จ ํานวนน ักศ ึกษา 
ท ี่ไม ่ศ ึกษาต ่อในปี

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 3 เป ็นต ้นไป
1/2557 1 - - - - - - - - - - - -
2/2557 - - - - - - - - - - - - -
1/2558 - - - - - - - - - - - - -
2/2558 - - - - - - - - - - - - -
1/2559 - - - - - - - - - - - - -
2/2559 - - - - - - - - - - - - -
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม ่ม ีการ
ด ําเน ินงาน
ตามเกณฑ ์ท ี ่
ก ําหนด 

ม ีผลการ
ด ําเน ินงาน
เบ ื้องต ้น(เป ็น
ข ้อม ูลด ิบเร ิ่ม
มีระบบแต ่ย ัง
ไม ่สมบ ูรณ ์ไม ่
สามารถ/ไม ่ม ี
การว ิเคราะห ์)

ม ีการเก ็บ
ข ้อม ูลอย ่าง
เป ็นระบบ
สามารถ/มีผล
การว ิเคราะห ์
การ
ด ําเน ินงาน
เท ียบก ับ
เป ้าหมาย 

3+ม ีแนวโน ้ม
ผลการ
ด ําเน ินงาน
ของระบบดี
ท ําให ้เก ิดผล
เป ็นไป/ใน
ท ิศทางตาม
เป ้าหมายท ี ่
ก ําหนด 

4+ม ีการ
ด ําเน ินงาน
เหน ือกว ่าท ี ่
เกณฑ ์ก ําหนด
ส ่งผลให ้เก ิด
การพ ัฒนา
ระบบ 

5+ม ีผลการด ําเน ินงาน
ท ี่เท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู่
เท ียบในระด ับช ั้นน ํา
ของประเทศม ีการ
ด ําเน ินงานท ี่ด ีต ่อเน ื่อง
ส ่งผลให ้การด ําเน ินงาน
เท ียบเท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู ่
เท ียบ(ค ู่เท ียบช ั้นน ํา
ระด ับประเทศ) 

Excellent 
(Exampleof
World-
classorLeadi
ngPractices) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.1 การรับและการสาํเร็จการศึกษาของนสิิตนักศึกษา (Success Rate) ระดับ 3 
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ข้อมูลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 3 

หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต กําหนดให้คณะกรรมการหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารงานหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา กําหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เพ่ือวางแผนการดําเนินงานด้านหลักสูตร ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าในการบริหารหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ระบบโควต้า มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน และการสัมภาษณ์  
2. ระบบรับตรง มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร การใช้คะแนน GAT/PAT และการสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ การออกแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน และการสัมภาษณ์ 
ผลการดําเนินงานรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรในปี

การศึกษา 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 56 คน จากการประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 64 คน ปัญหาที่พบเร่ืองการสละ
สิทธ์ิของนักศึกษาทําให้ได้จํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยมีแนวทางในการแก้ไขอยู่สอง
แนวทางซึ่งปรับใช้กับการรับเข้านักศึกษาในปี 2560 คือ  

1. การให้ข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรแก่นักเรียนที่มาสัมภาษณ์ คําแนะนําจากอาจารย์และรุ่นพ่ี  
2. การเพ่ิมสํารองของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาเพ่ือให้จํานวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กําหนด 
กระบวนการรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุงวิธีการรับเข้าและเกณฑ์การรับ

นักศึกษาใหม่เน่ืองจากคุณภาพของนักศึกษารับเข้าและจํานวนของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง จากการวิเคราะห์
ของคณะกรรมการหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีได้เพ่ิมวิธีการรับเข้าโครงการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดย
ให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถเข้าศึกษาได้โดยตรงและตอบตรง
กับความต้องการของหลักสูตร [C1.1 ประกาศโควต้าหุ่นยนต์] 

วิธีการรับเข้าเดิมในระดับบัณฑิตศึกษาใช้การสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวโดยอาศัยความเห็นจาก
คณะกรรมการหลักสูตรที่ทําหน้าที่สัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุงวิธีการรับเข้าและเกณฑ์
การรับนักศึกษาใหม่เน่ืองจากคุณภาพของนักศึกษารับเข้าในระดับบัณฑิตศึกษาได้กําหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา โดยมีข้อกําหนดที่สําคัญดังน้ี 

1. ประสบการณ์ในการทํางานหรือประสบการณ์ในการทําวิจัย 
2. คุณวุฒิและเกรดเฉล่ียสะสม 
3. ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
4. เวลาที่มีให้สําหรับการเรียน 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านและเกณฑ์ขั้นตํ่าในการพิจารณารับเข้าศึกษา ในการ

ประเมินผลสําเร็จของวิธีและเกณฑ์การรับเข้าใหม่น้ีจําเป็นต้องอาศัยการติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา
ของนักศึกษาเพ่ือประเมินในปีการศึกษาถัดไป 

กระบวนการติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาของนักศึกษา 
หลักสูตรใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ระดับ

ภาควิชาได้มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านระบบของสํานักทะเบียน โดยมีสรุปผลการดําเนินงาน
ดังน้ี 
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การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิต) เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559 มีผู้สําเร็จ

การศึกษาร้อยละ 96.8 คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเกินร้อยละ 80 ได้งานทําใน
ภาคอุตสาหกรรม และได้ทํางานตรงกับทักษะที่เรียนรู้จากหลักสูตร ส่วนนักศึกษาที่เหลือบางคนรอศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระ (C.1-002) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบและข้อมูล) ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สําเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 10.9 เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่ทํางานในภาคอุตสาหกรรม (C.1-004) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมระบบและข้อมูล) ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สําเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 6.7 เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่ทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

กระบวนการประเมินนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา (บัณฑิต) ให้สอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร อาศัย
กระบวนการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตโดยอาศัยแบบสอบถามท่ีสํารวจโดยสถาบันฯ ซึ่งมีการระบุ ELOs 
ของหลักสูตร ลงในแบบสอบถาม [แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต + ผลการประเมินบัณฑิตปีการศึกษา 2558] 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2559 ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบ

การผลิต ตามรอบของการปรับปรุง 5 ปี กระบวนการปรับปรุงอาศัยระบบตามข้อกําหนดของสถาบัน ฯ 
[chart ] เน้ือหาสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังน้ี 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.1-001 รายงานการประชุมสาขา/แผนการศึกษา 
C.1-002 รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
C.1-003 สรุปจํานวนนักศึกษา 
C.1-004 สรุปการได้งานทําของนักศึกษา 
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C.2  การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

   

2.33= 
3+2+2 

3 
 
คะแนนความเชื่อมโยง AUN QA และ CUPT QA 

C.3 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
11.3 3 2 2 

เฉลี่ย 3 2 2 
ภาพรวมคณะ 2.33 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน:  

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
2557 2558 2559 

ร้อยละการ
มีงานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ร้อยละ
การมีงาน

ทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ 

ร้อยละ
การมีงาน

ทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 3 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  

- - 86.49 13.51 63.33 16.66 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

80 20 50 50 60 40 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

100 0 100(2) 0 100 0 

*ข้อมูลล่าสุด อาจมีการเปล่ียนแปลง 
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เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7

ไม ่ม ีการ 
ด ําเน ินงาน
ตามเกณฑ ์
ท ี ่ก ําหนด 

ม ีผลการ 
ด ําเน ินงาน
เบ ื้องต ้น
(เป ็นข ้อม ูล
ด ิบเร ิ่มมี
ระบบแต ่ย ัง
ไม ่สมบ ูรณ ์
ไม ่สามารถ/
ไม ่ม ีการ

ม ีการเก ็บ 
ข ้อม ูลอย ่าง
เป ็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
ว ิเคราะห ์
การ
ด ําเน ินงาน
เท ียบก ับ

3+ม ีแนวโน ้ม 
ผลการ
ด ําเน ินงาน
ของระบบดี
ท ําให ้
เก ิดผล
เป ็นไป/ใน
ท ิศทางตาม
เป ้าหมายท ี ่

4+ม ีการ 
ด ําเน ินงาน
เหน ือกว ่าท ี ่
เกณฑ ์
ก ําหนด
ส ่งผลให ้
เก ิดการ
พ ัฒนา
ระบบ 

5+ม ีผลการด ําเน ินงาน 
ท ี่เท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู่
เท ียบในระด ับช ั้นน ํา
ของประเทศม ีการ
ด ําเน ินงานท ี่ด ีต ่อเน ื่อง
ส ่งผลให ้การ
ด ําเน ินงานเท ียบเท ่า
หร ือส ูงกว ่าค ู ่เท ียบ(ค ู่
เท ียบช ั้นน ํา

Excellent 
(Exampleof
World-
classorLea
dingPractic
es) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.2 การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ระดับ 2 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

หากพิจารณาจากข้อมูลพบว่าจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
หรือมีกิจการรายได้ของตนเองอยู่แล้วน้ันมีจํานวนมากซึ่งสาเหตุมาจากมีความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม ที่ได้จัดส่งบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม มาพัฒนาความรู้ ความสามารถที่วิทยาลัย ในส่วน
ของวิทยาลัยมีมาตรการในการดําเนินการสนับสนุน ให้บัณฑิตมีอัตราการได้งานทําที่เพ่ิมขึ้น และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้นและเพ่ือให้ได้ข้อมูลอัตราการมีงานทําของ
บัณฑิตที่รวดเร็วขึ้น  ทางสถาบันจะทําการสํารวจการมีงานทําของนักศึกษาในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นการได้งานทําหรือไม่ได้งานทํา หรือศึกษาต่อ C.2–001 

นอกจากน้ีทางวิทยาลัยยังได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมินผลงานเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 
ด้านตาม (TQF) ซึ่งตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งจะสํารวจในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี ผลการดําเนินงานพบว่าบัณฑิตที่จบในระดับปริญญาโททํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้คะแนน
การประเมิน 4 คะแนนจาก 5 คะแนน และบัณฑิตที่จบในระดับปริญญาเอกได้คะแนนการประเมิน 5 คะแนน
จาก 5 คะแนน C.2–002 

รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.2–001 ตารางข้อมูลจํานวนของผู้สําเร็จการศึกษา ผู้กรอกแบบสํารวจ ผู้มีงานทํา ผูม้ีงานทํา ผู้ไม่
มีงานทํา ผู้ศึกษาต่อ รุ่นปีการศึกษา 2558 

C.2–002 สรุปผลความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 



รายงานการประเมินตนเอง CUPT QA ประจําปีการศึกษา 2559  
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

35 

 C.3 คุณภาพบัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

2.17= 
2.5+2+2 

3 
คะแนนความเชื่อมโยง AUN QA และ CUPT QA 

C.3 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
10.6 2 2 2 

เฉลี่ย(10) 2 2 2 
11.5 3 2 2 

เฉลี่ย(11) 3 2 2 
เฉลี่ยรวม 2.5 2 2 
ภาพรวมคณะ 2.17 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
2557 2558 2559 

ร้อยละบัณฑิตท่ี
ได้รับการ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ
ประเมิน
บัณฑิต 

ร้อยละ
บัณฑิตท่ี
ได้รับการ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ
ประเมิน
บัณฑิต 

ร้อยละ
บัณฑิตท่ี
ได้รับการ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ
ประเมิน
บัณฑิต 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 3 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  

  - - 20.51 3.91 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
การผลิตข้ันสูง 

  50 4.17 50 3.70 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

100 5.00 100 4.83 50 5.00 
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เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7

ไม ่ม ีการ 
ด ําเน ินงาน
ตามเกณฑ ์ท ี ่
ก ําหนด 

ม ีผลการ 
ด ําเน ินงาน
เบ ื้องต ้น(เป ็น
ข ้อม ูลด ิบเร ิ่ม
มีระบบแต ่ย ัง
ไม ่สมบ ูรณ ์ไม ่
สามารถ/ไม ่ม ี
การ
ว ิเคราะห ์) 

ม ีการเก ็บ 
ข ้อม ูลอย ่าง
เป ็นระบบ
สามารถ/มีผล
การว ิเคราะห ์
การ
ด ําเน ินงาน
เท ียบก ับ
เป ้าหมาย 

3+ม ีแนวโน ้ม 
ผลการ
ด ําเน ินงาน
ของระบบดี
ท ําให ้เก ิดผล
เป ็นไป/ใน
ท ิศทางตาม
เป ้าหมายท ี ่
ก ําหนด 

4+ม ีการ 
ด ําเน ินงาน
เหน ือกว ่าท ี ่
เกณฑ ์ก ําหนด
ส ่งผลให ้เก ิด
การพ ัฒนา
ระบบ 

5+ม ีผลการด ําเน ินงาน 
ท ี่เท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู่
เท ียบในระด ับช ั้นน ํา
ของประเทศม ีการ
ด ําเน ินงานท ี่ด ีต ่อเน ื่อง
ส ่งผลให ้การด ําเน ินงาน
เท ียบเท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู ่
เท ียบ(ค ู่เท ียบช ั้นน ํา
ระด ับประเทศ) 

Excellent 
(Exampleof
World-
classorLeadi
ngPractices) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.3 คุณภาพบัณฑิต ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักสูตรภายใต้การกํากับดูแลของวิทยาลัยฯ มีการกําหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected 
Learning Outcome) ของแต่ละหลักสูตรผ่านกระบวนการรวมรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง
กําหนดไว้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม จากบริษัทต่าง ๆ ที่บัณฑิตไปฝึกงาน สหกิจศึกษา และทํางาน โดย
แบ่งรายละเอียดไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิคและยานยนต์ ) 

2. นักศึกษาในหลักสูตรหรือผู้เรียน 
3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
4. ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง 

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี 6 ข้อ ได้แก่  
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
3. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ 
4. มีความรู้รวบตัวและที่เก่ียวข้องกับการทํางาน 
5. มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง 
6. มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้งานสําเร็จ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
ระบบการผลิต) มี 4 ข้อ ได้แก่  

1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากหลายแขนงสําหรับงานวิศวกรรมระบบการผลิต 
2. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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ผลการดําเนนิงาน 
4. นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือจริงและสามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมระบบการผลิตได้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) มี 2 ข้อ ได้แก่  
1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระบบและข้อมูล 
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสําหรับการแก้ปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสงู) มี 3 ข้อ ได้แก่ 
1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระบบและข้อมลู 
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสําหรับการแก้ปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม 
3. นักศึกษามคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ซึ่งคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้จากการประชุมคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัย โดยรวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม) 
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยมีการกําหนดผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มคอ.2) 
นอกจากน้ียังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความเห็น (C.3–001) 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการดังต่อไปน้ี 
1. อาจารย์ผู้สอนราวิชาใช้กลไกของมคอ.3 และ มคอ.5 ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้

ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome) และสรุปผลใน มคอ. 7 
2. กําหนดรูปแบบของการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Test) ให้สามารถประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรของนักศึกษา 
3. ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา (จํานวน/คุณภาพ) 
4. ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตอาศัยแบบสํารวจที่จัดทําร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับสถาบันโดยประเมิน 

ELOs ของหลักสูตร  
ในปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยได้ทําการสํารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กับผู้ประกอบการของบัณฑิตทุกระดับปริญญาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
โดยผลการดําเนินการบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา พบว่า  หลักสูตรทั้งหมดที่มีบัณฑิตจบการศึกษามีผลการ
ประเมินเฉลี่ยในทุกด้านอยู่ในระดับดี  ค่าเฉล่ีย  4.20  ทุกหลักสูตร   

วิทยาลัยพบว่า  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีต่อเน่ืองทั้ง 3 ปี โดยค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2556  ภาพรวม
ของวิทยาลัย 5.00 ปีการศึกษา 2557 ภาพรวมของวิทยาลัย 4.39 ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมของวิทยาลัย 
4.20 เมื่อวิเคราะห์ตามผลการเรียนรู้ 5 ด้านพบว่า ด้านความรู้  มีคะแนนน้อยสุด  (3..77)  แต่ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มีคะแนนดีที่สุด  (4.18) (C.3–002) 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.3–001 มติขอความเห็นชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
C.3–002 ผลการประเมนิความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558 
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C.4 ผลงานของผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน   
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะ 

 

2.67= 
3+3+2 

3 
คะแนนความเชื่อมโยง AUN QA และ CUPT QA 

C.4 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
11.4 3 3 2 
เฉลี่ย 3 3 2 

ภาพรวมคณะ 2.67 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

ชื่อหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมค่านํ้าหนักของ
ผลงาน 

ที่เผยแพร่ของผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษา 

2557 2558 2559 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  

 
- 

 
- 

 
1.2 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

 
- 

 
0.8 

 
5.2 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรชัญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

 
- 

 
2.8 

 
4 
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เกณฑ์ประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7

ไม ่ม ีการ 
ด ําเน ินงาน
ตามเกณฑ ์ท ี ่
ก ําหนด 

ม ีผลการ 
ด ําเน ินงาน
เบ ื้องต ้น(เป ็น
ข ้อม ูลด ิบเร ิ่ม
มีระบบแต ่ย ัง
ไม ่สมบ ูรณ ์ไม ่
สามารถ/ไม ่ม ี
การ
ว ิเคราะห ์) 

ม ีการเก ็บ 
ข ้อม ูลอย ่าง
เป ็นระบบ
สามารถ/มีผล
การว ิเคราะห ์
การ
ด ําเน ินงาน
เท ียบก ับ
เป ้าหมาย 

3+ม ีแนวโน ้ม 
ผลการ
ด ําเน ินงาน
ของระบบดี
ท ําให ้เก ิดผล
เป ็นไป/ใน
ท ิศทางตาม
เป ้าหมายท ี ่
ก ําหนด 

4+ม ีการ 
ด ําเน ินงาน
เหน ือกว ่าท ี ่
เกณฑ ์ก ําหนด
ส ่งผลให ้เก ิด
การพ ัฒนา
ระบบ 

5+ม ีผลการด ําเน ินงาน 
ท ี่เท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู่
เท ียบในระด ับช ั้นน ํา
ของประเทศม ีการ
ด ําเน ินงานท ี่ด ีต ่อเน ื่อง
ส ่งผลให ้การด ําเน ินงาน
เท ียบเท ่าหร ือส ูงกว ่าค ู ่
เท ียบ(ค ู่เท ียบช ั้นน ํา
ระด ับประเทศ) 

Excellent 
(Exampleof
World-
classorLeadi
ngPractices) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.4 ผลงานของผู้เรียน ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรทําหน้าที่กําหนดเป้าหมายและนโยบายการส่งเสริม
ผลงานของผู้เรียนผลงานของผู้เรียนแบ่งออกตามระดับการศึกษา โดยอ้างอิงมาตรฐานขั้นตํ่าตามมาตรฐาน
กรอบอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2558  ซึ่งแบ่งประเภทของผลงานผู้เรียนได้ดังน้ี 

ระดับปริญญาตรี 
1. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2. ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (โครงงาน/สหกิจศึกษา ที่มีภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวขอ้ง) 
ระดับปริญญาโท 
1. ผลงานตีพิมพ์ที่สืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Conference Proceeding) 
2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus 
3. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล ISI 
ระดับปริญญาเอก 
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล ISI 
ผลงานของผู้เรียนหลักสูตรได้กําหนดตามระบบเกณฑ์มาตรฐานกรอบอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2558  ซึ่ง

นักศึกษาทุกคนที่สําเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนด  
นโยบายในการส่งเสริมผลงานของผู้เรียนของวิทยาลัย 
1. การจัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ให้กับอาจารย์ประจําเพ่ือใช้ในการดําเนินการวิจัย 

[ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้] 
2. การจัดสรรเงินค่าวัสดุสําหรับโครงงานนักศึกษา [แผนการเงินวิทยาลัย] 
3. การหาสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือสําหรับการทําโครงงานและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

เช่น ห้อง workshop ใหม่ ทีม่ีเครื่องมือ CNC, Laser Cutting, 3D printer เป็นต้น 
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ผลการดําเนนิงาน 
กระบวนการในเก็บรวบรวมผลงานของผู้เรียนและการติดตามผลดําเนินการผ่านที่ประชุมกรรมการ

ภาควิชา 

สรุปผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 
ตารางข้อมูลผลงานของผ ู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (โครงงาน/สหกิจศึกษา ที่มีภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวขอ้ง) 
ลําดับท่ี รหัส น.ศ. ชื่อ-นามสกุล สถานประกอบการ  

1 56120002 นายกษิดิศ  กุมภนันท์ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2 56120004 นายกัณธิพัฒน์  ม่ังมีศิริทรัพย์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
3 56120005 นายกิตตินันท์  หายทุกข์ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4 56120007 นายจาติกานต์  อุทัยวงศ์ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 
5 56120008 นางสาวจิดาภา  หอสกุล บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
6 56120009 นายเฉลิมวงศ์  สาลีพัฒนา บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
7 56120011 นางสาวฌัลลิดา  ทองนุ่น บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
8 56120014 นางสาวทิพวรรณ  บุญช่วย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
9 56120016 นายธนาคม  เท่ียงทัศน์ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
10 56120019 นายประทีป  มานะสัมมากิจ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
11 56120020 นายปริวัฏฏ  ศิริสุวัฒน์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
12 56120023 นายพลเศรษฐ์  แก้วขาว บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
13 56120026 นายภูวดล จันทร์ธิมา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
14 56120028 นางสาวรตนมน  เลิศปรีชาภักดี บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
15 56120029 นายรพีพงศ์  ศุภพันธ์ุ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 
16 56120030 นางสาววรรณพร  สุขสุกาญจน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 
17 56120032 นายศณพล  วงศรั์ตนโชคชัย บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
18 56120037 นายสิทธิชัย  เสียงสนั่น บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
19 56120038 นายอภิรักษ์  สุเริงฤทธิ์ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ตารางข้อมูลผลงานของผ ู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 
นิสิต/ผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับ 

ตรี/โท/เอก (ระบุ)
อาจารย์/ผู้ทําผลงาน

ร่วม 
ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 

ที่เผยแพร ่
ค่าน้ําหนัก 

1. นายพิเชษฐ หนูนอก ปริญญาโท ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร An experiment study of head-to-media spacing 
sensitivity in ultra-high density magnetic recording 
systems, Elsevier Procedia Computer Science. 

มีนาคม 2559 1.0 

2. นางสาววีราภรณ์ ป้อมสนาม ปริญญาโท ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Structural size effect with altered temperature on 
MgO-based magnetic tunnel junction device during 
current flow, Elsevier. Procedia Computer Science 

มีนาคม 2559 1.0 

3. นายพิเชียร มนตรีเศวตกุล, 
นายพลเศรษฐ์แก้วขาว 

ปริญญาตร ี ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี Air Ventilation inside mini Environment of HDD 
Factory Clean Room: Evaluation through 
Experiments and Simulation, ASTC2016: The 4th 

พฤษภาคม 2559 0.4 

4. นายสมภพ เงาฉาย, 
นายธรรมนูญ แก้วกลั่น, 
นายกิตินันท์ เกษงาม, 
นางสาวกมลชนก คงทน, 
นางสาวสุนิสา โพธิ์เงิน 

ปริญญาตร ี ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี Airflow Simulation to Find the Optimail Placement 
of machinery for Renovation of HDD Manufacturing 
Clean Room, ASTC2016: The 4th 

พฤษภาคม 2559 0.4 

5. นางสาววารุณ ี ทิพย์เจริญ * ปริญญาเอก ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Effects of Island Shape and Hotspot Position 
Fluctuation for Heated-Dot Magnetic Recording, IEEE 
Magn. 

มิถุนายน 2559 1.0 

6. นายพิเชษฐ หนูนอก * ปริญญาโท ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร A Spin Stand Study of Head-to-Media Spacing 
Sensitivity for Shingled Magnetic Recording, IEEE 
Magn. 

มิถุนายน 2559 1.0 

7. นายกชกร ปิตุโส * ปริญญาเอก ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร An ITI Subtraction Scheme of a Rate-4/5 
Modulation Code for Two Dimensional Magnetic 
Recording, IEEE Magn. 

มิถุนายน 2559 1.0 

8. นางสาวกนกเรขา บัวหิ่ง ปริญญาโท ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร A Performance Improvement of a Rate-5/6 2D กรกฎาคม 2559 0.4 
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นิสิต/ผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ)

อาจารย์/ผู้ทําผลงาน
ร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

ค่าน้ําหนัก 

Modulation Code in Bit-Patterned Media Recording 
Systems," in Proceeding of ITC-CSCC 2016, Okinawa 
Japan. 

9. นายวงศธร ธีระเรืองไชยศรี ปริญญาตรี ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Soft Information Adjustment Scheme of a Rate-4/5 
2D Modulation Code in Bit-Patterned Media 
Recording Systems, in Proceeding of ITC-CSCC. 
2016, Okinawa Japan, 

กรกฎาคม 2559 0.4 

10. นายวุฒิพงษ์ รักษาวงศ ์ ปริญญาโท ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Estimate Track Mis-registration Levels using an 
Energy Ratio Finding Technique in Bit-Patterned 
Media Recording Systems, in Proceeding of ITC-
CSCC 2016, Okinawa Japan. 

กรกฎาคม 2559 0.4 

11. นางสาววิภารัตน์  บุษยา
ตรัส 

ปริญญาเอก ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Utilization of multiple read heads for TMR 
prediction and correction in bit-patterned media 
recording ; AIP Advances 

ตุลาคม 2559 1 

12. นางสาววารุณี  ทิพย์เจริญ ปริญญาเอก ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Investigation of writing error in staggered heated-
dot magnetic recording systems ;AIP Advances 

พฤศจิกายน 2559 1 

13. นายศิววงศ์  บุษเกตุ 
 

ปริญญาโท ผศ.ดร.อนรรฆพล 
แสนทน 

Development of a new part of casing cap for the 
parking brake cable using finite element analysis ; 
International Journal of Innovative Computing, 
Information and Control 

พฤศจิกายน 2559 1 

14. นายวีระศักดิ์  ชนะรุ่งเรือง
กิจ 
 

ปริญญาโท ผศ.ดร.อนรรฆพล 
แสนทน 

High precision cutting machine for automotive 
cable manufacturing ; icet 2016 

พฤศจิกายน 2559 0.4 
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ตารางข้อมูลผลงานของผ ู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 
 

นักศึกษา/ผู้สําเร็จ 
การศึกษา 

หล ักส ูตรระด ับ 
ตร ี/โท/เอก (ระบ ุ) 

อาจารย ์/ผ ู้ท ําผลงาน 
ร ่วม 

ช ื่อผลงาน/แหล ่งเผยแพร่ ว ัน/เด ือน/ปี ท ี ่ 
เผยแพร่ 

ค่าน้ําหนักตาม 
เกณฑ์ สกอ. 

1. นายพิจิตร  คชชา ปริญญาโท ผศ.ดร.อนรรฆพล 
แสนทน 

Smoothing of Optical Flow using Genetic 
Algorithm ; International Conference on 
Electronics, Information and Communication 
(ICEIC) 2017 

มกราคม 2560 
 

0.4 

2. นายพิเชษฐ  หนูนอก ปริญญาโท .ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร A Spin Stand Study of Head-to-Media Spacing 
Sensitivity for Shingled Magnetic Recording ; 
International Conference on Electronics, 
Information and Communication (ICEIC) 2017 

มกราคม 2560 0.4 

3. นางสาววิภารัตน์  บุษยาตรัส ปริญญาเอก ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร Single-Track equalization method with TMR 
correction system based on cross correlation 
functions for patterned media recording 
system ; Engineering and Applied Science 
Research January-March 2017 

มกราคม 2560 0.8 

4. นายธนกร ขุมทอง ปริญญาเอก ผศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุ
ภาพ 

Microstructure and Electrical Properties of 
Antimony Telluride Thin Films Deposited by RF 
Magnetron Sputtering on Flexible Substrate 
Using Different Sputtering Pressures ; Journal of 
ELECTRONIC MATERIALS 

กุมภาพันธ์ 2560 1 

5. นายกิตติพล ก้านขุนทด  ปริญญาตรี ดร.ฉัตรพล ภคศิริ Study Performance of Near-Field HF Antenna 
using Undercover Ferrite Sheet ; International 
Electrical Engineering Congress. Pattaya thailand 

มีนาคม 2560 0.4 

6. นายวีระศักดิ์ ชนะรุ่งเรืองกิจ 
 

ปริญญาโท ผศ.ดร.อนรรฆพล 
แสนทน 

Application of Lean Manufacturing System: 
a Case Study of Control Cable Manufacturing ; 

มีนาคม 2560 0.4 
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นักศึกษา/ผู้สําเร็จ 
การศึกษา 

หล ักส ูตรระด ับ 
ตร ี/โท/เอก (ระบ ุ) 

อาจารย ์/ผ ู้ท ําผลงาน 
ร ่วม 

ช ื่อผลงาน/แหล ่งเผยแพร่ ว ัน/เด ือน/ปี ท ี ่ 
เผยแพร่ 

ค่าน้ําหนักตาม 
เกณฑ์ สกอ. 

Proceedings of the International Multi 
0.4Conference of Engineers and Computer 
Scientists 2017 Vol II 

7. นายศิววงศ์ บุษเกตุ 
 

ปริญญาโท ผศ.ดร.อนรรฆพล 
แสนทน 

Reliability Design Optimization of Casing Cap by 
Sample Test and FEA ; Proceedings of the 
International Multi Conference of Engineers and 
Computer Scientists 2017 Vol II 

เมษายน 2560 0.4 

8. นายกฤติณัฐ ขาวสอาด, นาย
กิตินันท์ เกษงาม 

ปริญญาตรี ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

พฤษภาคม 2560 0.6 

9. นางสาวจิรานนัท์ เนาสูงเนิน ปริญญาโท ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี Simulation of Airflow in a Cleanroom to Solve 
Contamination Problem in an HDD Production 
Line ; 8th International Conference on Material 
and Manufacturing Technology (ICMMT 2017) 

พฤษภาคม 2560 0.4 

10. นางสาวชุตินาฎ ชื่นอารมณ์, 
นายธนภัทร ยนตรรักษ์, นาย
พุทธินันต์  วิภพเจริญกุล 

ปริญญาตรี ดร.กมล วสะภิญโญกุล Modification of optical properties of spin-ciated 
/TiO2 film by heat treatments ; SPIE Applied 
Optics and Photonics China, 2017 

มิถุนายน 2560 0.4 

11. นายอดิศร ขาวคม ปริญญาโท ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี Feasibility Study for Installing Machine in 
Production Line to Avoid Particle Contamination 
Based on CFD Simulation ; 2017 5th Asia 
Conference on Mechanical and Materials 
Engineering 

กรกฎาคม 2560 0.4 

12. นายธนกร ขุมทอง ปริญญาเอก ผศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุ
ภาพ 

Empirical modeling and optimization of pre-
heat temperature and Air flow rate using 
response surface methodology for 

สิงหาคม 2560 1.0 
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นักศึกษา/ผู้สําเร็จ 
การศึกษา 

หล ักส ูตรระด ับ 
ตร ี/โท/เอก (ระบ ุ) 

อาจารย ์/ผ ู้ท ําผลงาน 
ร ่วม 

ช ื่อผลงาน/แหล ่งเผยแพร่ ว ัน/เด ือน/ปี ท ี ่ 
เผยแพร่ 

ค่าน้ําหนักตาม 
เกณฑ์ สกอ. 

stoichiometric Sb2Te3 thin films prepared by RF 
magnetron sputtering ; Journal of Alloys and 
Compounds 

13. นางสาวพิมพาภรณ์ มั่น
พิริยะกุล 

ปริญญาโท ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริ
วงศ์รังสรร, ผศ.ดร.ราช
ศักดิ์ ศักดานุภาพ 

Characterization of Thin Diamond-Like Carbon 
Layer Coverage by Trace Metal Leaching Test ; 
Materials Today: Proceedings 

สิงหาคม 2560 0.4 

14. นางสาววิมลวรรณ โพธิ์น่วม  ปริญญาโท ผศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุ
ภาพ 

Numerical study of temperature profile on 
diamond-like carbon thin films under different 
laser pulses ; Materials Today: Proceedings 

สิงหาคม 2560 0.4 

15. นายอดิศร ขาวคม ปริญญาโท ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี A CFD Investigation of Airflow in a Hard Disk 
Drive Production Line to Detect the Cause(s) of 
Contamination and Its Mitigation 

สิงหาคม 2560 0.4 

16. นางสาวพิสทุธิ์  บุญแก้ว ปริญญาโท ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี Effect of clamp structural on the compressive 
force behavior based on finite element analysis 

กรกฎาคม 2560 0.4 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.4–001 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
C.4–002 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุทุนเพ่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

เงินรายได้ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้สูง 
C.4–003 ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 21 คน  เป็นอาจารย์ประจําทั้งหมด 10 คน โดยรายละเอียดคุณสมบัติ
ของอาจารย์จําแนกตามวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้  = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

     

2.67 = 
2+3+3 

3 
คะแนนความเชื่อมโยงAUN QA และ CUPT QA 

C.5 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
6.2 2 3 3 
6.4 2 3 3 

เฉลี่ย(6) 2 3 3 
ภาพรวมคณะ 2.67 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

ชื่อหลักสูตร 

จํานวน
อาจารย์ 
ผู้สอนใน 
หลักสูตร 
(FTEs) 

จํานวน 
ผศ. 

(FTEs) 

จํานวน
อาจารย์ 
ป.เอก 
(FTEs) 

ร้อยละ 
อาจารย์ 
ป.เอก 

ร้อยละ 
อาจารย์ท่ีมี 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  3 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

 
10 คน 

 

 
6 คน 

 

 
10 คน 

 

 
100% 

 
60 % 

 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 
10 คน 

 

 
6 คน 

 

 
10 คน 

 

 
100% 

 

 
60 % 

 
ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 
10 คน 

 
6 คน 

 
10 คน 

 

 
100% 

 
60 % 
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ตารางแสดงอัตราการคงอยูข่องคณาจารย์ประจํา 
ปีการศึกษา จํานวนอาจารย์

ท้ังหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์ 
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่าง 
ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง 
ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ 
ท้ังหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2555 2 - 4 6  
2556 6 - - 6  
2557 6 - 3 9  
2558 9 - - 9  
2559 10 1 2 10  
2560 10  -  - 10  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.5 คุณสมบติัของอาจารย์ ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการสอบคัดเลือกอาจารย์โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร
ชัดเจนและเกณฑ์การให้คะแนนตามความรู้ความสามารถ ตามเอกสารการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
ปัจจุบันอาจารย์ประจําวิทยาลัยฯ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ที่แตกต่างกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, University of Canterbury, (New Zealand), University of Houston, 
University of Texas at Arlington, (USA), University of Cambridge, (UK) โดยอาจารย์แต่ละคนมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพ่ือช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชา อาจารย์ประจําของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็น
อาจารย์ที่จบระดับปริญญเอก มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน และมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 10 คน ในอดีต วิทยาลัยฯ ได้ให้
อาจารย์ภายนอกวิทยาลัยฯ รับผิดชอบหลักสูตร และรับนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินการของหลักสูตรและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หลังจากน้ันวิทยาลัยฯ ได้กําหนดแผนการรับ
อาจารย์ใหม่ต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยกําหนดกรอบในการรับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
การดําเนินการของหลักสูตร ความต้องการในสาขาที่เก่ียวข้องกับการวิจัย และจํานวนนักศึกษา  

วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณทุกๆ ปี สําหรับอาจารย์และบุคลากรในการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่จะเร่ิมสํารวจความต้องการของบุคลากร
ด้านการอบรมเพ่ือจัดทําแผนสําหรับปีงบประมาณน้ันๆ 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําแสดงในตารางที่ 1 มีจํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ดํารงตําแหน่งวิชาการรวม 6 คน และกําลังอยู่ในระหว่างย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.5–001 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําวิทยาลัย 
C.5–002 ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําวิทยาลัย 
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ตารางที่ 1 อาจารย์ประจําหลักสูตรรวม 10 คน 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชาสถาบันการศึกษา/ 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 
   3-1014-00493-63-7 

- Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), 
Carnegie Mellon University, USA, 2536 
- M.S. (Electro - Physics), George Washington 
University, Washington, USA, 2532 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 

1. งานวิจัย - Statistical Productivity 
Improvementusing Six-Sigma DMAIC approach 
and computer software for statistical data 
analysis 
2. ตําราเรียน - 
3. Statistical quality control 
 

2. ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร 
   3-3414-00189-27-8 
 

- ปร.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548 
 

1. งานวิจัย2D Modulation Code, 2D Detection, 
2D Equalization 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน Signal processing in data storage 

3. ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี 
   3-3204-00026-75-1 
 

- วท.ด (ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2545 
 
 

1. งานวิจัย 
- ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 
- พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 
- การตอบสนองทางไฟฟ้าของไดอิเลิกทริก 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอนAdvanced engineering 
mathematics 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชาสถาบันการศึกษา/ 
ปีที่สาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

4. ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ 
   3-7403-00472-09-7 
 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545 

1. งานวิจัย 
- Materials Science 
- Material testing 
- Ferroelectric materials  
- Resistive random-access memory  
- Thin film technology 
- Corrosion in materials 
-  Energy Harvesting 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอนMaterials science and 
engineering 
 

5. ผศ.ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ 
   3-7706-00728-13-5 

- วท.ด. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553 
- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548 
- วท.บ. (ฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

1. งานวิจัยThin films coating by PVD 
Hard coating materials 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอนResearch Methodology 
 

6.  ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน 
   3-6707-00083-77-3 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2554 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551  
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

1. งานวิจัย 
- Image Processing 
- Automation System 
- Artificial Intelligent 
2. ตําราเรียน - 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชาสถาบันการศึกษา/ 
ปีที่สาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. ภาระงานสอนIndustrial process automation 
 

7. ดร. ฉัตรพล ภคศิร ิ
   3-1024-00526-90-1 

- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 

- M.S. (Electrical Engineering) University of Houston, 
USA, 2544 

- Ph.D. (Electrical Engineering) University of 
Houston, USA, 2548 

 

1. งานวิจัย 
High frequency electronics 
Numerical electromagnetics 
Electronic Design Automation (EDA) applied on 
heat transfer, fluid dynamics, electromagnetic, 
RF and microwave sensor design 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

8. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร 
   3-1015-00975-58-7 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544 
- M.Sc. (Energy Conversion and Management) 

University of Applied Sciences Offenburg, 
Germany, 2547 

- Ph.D. (Mechanical Eng.) University of Canterbury, 
New Zealand, 2553 

1. งานวิจัย 
- Thin film deposition for waste water 
treatment, solar cell, biomedical and corrosion 
protection.  
- Corrosion and cleaning technologies for 
reader-writer heads. 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

10. ดร.สันทัด  ชูวงค์อินทร์ 
   3-1801-00256-58-2 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 

1. งานวิจัย 
- Laser and Optics 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชาสถาบันการศึกษา/ 
ปีที่สาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

- M.Sc. (Electrical Engineering)The University of 
Texas at Arlington 

- Ph.D. (Electrical Engineering) The University of 
Texas at Arlington 
 

2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

10. ดร.กมล วสะภิญโญ 
   3-1009-01224-60-3 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544 

- M.Sc.(Optics and Photonic) Imperial College 
London 

- Ph.D. (Electrical Engineering) University of 
Cambridge 
 

1. งานวิจัย- Optics and Photonics 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

2.5 = 
3+2.5+2 

3 
คะแนนความเชื่อมโยงAUN QA และ CUPT QA 

C.6 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
6.7 3 2 2 

เฉลี่ย(8) 3 2 2 
11.4 3 3 2 

เฉลี่ย(11) 3 3 2 
เฉลี่ยรวม หลกัสูตร 3 2.5 2 
ภาพรวมคณะ 2.5 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

อาจารย์ประจํา ชื่อผลงาน Scopus ISI ค่า
น้ําหนัก
ตาม 
สกอ. 

1. ผศ.ดร.ชานนท ์วริสาร 1. Effect of hotspot position fluctuation to writing 
capability in heated-dot magnetic recording, 
Japanese Journal of Applied Physics 55(7), 2016 

2. Effects of Island Volume and Hotspot Position 
Fluctuation for Heated-Dot Magnetic Recording, 
IEEE Magnetics Letters 7,7524673, 2016 

3. An Intertrack Interference Subtraction Scheme 
for a Rate-4/5 Modulation Code for Two-
Dimensional Magnetic Recording, IEEE 
Magnetics Letters 7,7511764, (2016) 

4. Structural Size Effect with Altered Temperature 
on MgO-based Magnetic Tunnel Junction 
Device during Current Flow, Procedia Computer 
Science 86, pp. 200-203, (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 
 

0.4 
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5. An Experiment Study of Head-to-Media Spacing 
Sensitivity in Ultra-high Density Magnetic 
Recording Systems, Procedia Computer Science 
86, pp. 168-171, (2016) 

 
/ 

 
0.4 

 

2. ผศ.ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุภาพ 1. Power factor improvement of delafossite 
CuAlO2 by liquid-phase sintering with Ag2O 
addition, Materials Science in Semiconductor 
Processing 56, pp. 313-323 (2016) 

2. Optimum sintering temperature for 
thermoelectric properties of low-cost 
CuAl0.90Fe0.10O2 material, Journal of Materials 
Science: Materials in Electronics 27(10), pp. 
11102-11109 (2016)

 / 
 
 
 
/ 

1.00 
 
 
 

1.00 
 

3. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริวงศ์
รังสรร 

1. Optimum sintering temperature for 
thermoelectric properties of low-cost 
CuAl0.90Fe0.10O2 material, Journal of Materials 
Science: Materials in Electronics 27(10), pp. 
11102-11109 (2016)

 / 1.00 

4. ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี - - - - 
5. ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ - - - - 
6. ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน - - - - 
7. ดร.กมล วสะภิญโญกุล - - - - 
8. ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์ - - - - 
9. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ - - - - 
10. ดร.เลิศศักด์ิ เลขวัต - - - - 

รวม 10 คน  2 6 6.8 

สรุปผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
อาจารย์ประจํา/จํานวนบทความ 2557 

(2014)
2558 

(2015)
2559 

(2016) 
รวม 

1. ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร 5 8 5 18 
2. ผศ.ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุภาพ 1 5 2 8 
3. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร 0 0 1 1 
4. ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี 6 1 0 7 
5. ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจรญิ 0 0 0 0 
6. ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน 0 0 1 1 
7. ดร.กมล วสะภิญโญกุล N/A 0 0 0 
8. ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์ N/A 0 0 0 
9. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ 0 0 0 0 
10. ดร.เลิศศักด์ิ เลขวัต 0 0 0 0 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

การกําหนดเป้าหมายของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย มีการกําหนดอยู่ในแผนของ
วิทยาลัยทุกๆ ปี ซึ่งได้รับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดจากทางสถาบันฯ ซึ่งได้มีการช้ีแจงและกําหนดเป้าหมายให้
อาจารย์ประจําทุกคนต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง  
แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาในระดับที่สงูขึ้นจึงได้เพ่ิมคู่เทียบหน่วยงานที่มีโครงสร้างองค์กร
คล้ายกัน จํานวนบุคลากรใกล้เคียงกัน คือ Manufacturing Group, Department of Mechanical 
Engineering, National University of Singapore ซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) วิทยาลัยอยู่ระหว่าง
การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการ และการปฏิบัติ แผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปี 
นโยบายส่งเสริมผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําของวิทยาลัย 

1. การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ [ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้] 
2. การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน [ประกาศค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน] 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานต่าง ๆ ประเทศ [แผนการเงินงบยุทธศาสตร์] 
4. ครุภัณฑ์ที่ใหใ้นการวิจัยให้กับอาจารย์ใหม่ [รายการครุภัณฑ์การศึกษา 2559] 

ในภาพรวมมีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดตามตัวช้ีวัดของสถาบันฯ แต่อย่างไรก็
ตามยังมีอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ จากการวิเคราะห์ปัญหามี 3 สาเหตุ  

1. อาจารย์ประจําส่วนใหญ่มีอายุการทํางานไม่เกิน 2-3 ปี ภาระงานส่วนใหญ่อยู่ที่การเตรียมการสอน
และเริ่มต้นทําวิจัยทําให้ยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ 

2. อาจารย์บางส่วนมีโครงการวิจัยที่ทํากับภาคอุตสาหกรรมซึง่ไม่สามารถนํามาใช้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ 
3. ขาดแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ในภาพรวมจําเป็นต้องมีการติดตามนโยบายส่งเสริมผลงานวิชาการในปีการศึกษาถัดไป  
 

รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.6–001 สรุปรายช่ือบทความวิชาการที่พิมพ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู 
C.6–002 ระเบียบ ประกาศ กองทุนวิจัยสถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
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C.7 การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

3= 
3+3+3 

3 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

เกณฑ์การประเมิน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

() 

ข้อที่ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 3 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  

   

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

   

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.7 การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

การกํากับมาตรฐานของหลักสูตร วิทยาลัยฯ กําหนดให้หลักสูตรจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ AUN-QA  และจัดทําขอ้กําหนดขององค์ประกอบที่ 1.1 ตามเกณฑ์สกอ. โดยวิทยาลัยกําหนดให้
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผูร้ับผิดชอบในการดําเนินการและพัฒนาหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีในระบบการประกัน
คุณภาพ AUN-QA  โดยมีคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสูตรผ่านขอ้กําหนดขององค์ประกอบที่ 1.1 ตามเกณฑ์
สกอ. และได้คะแนนในภาพรวมของการประกันคุณภาพ AUN-QA  อยู่ในระดับ 3 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากในปี
การศึกษา 2558 ที่มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ตามรายละเอียดดังน้ี 

การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 

วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรม
ศาสตร

มหาบัณฑิต

ปรัชญา
ดุษฎี

บัณฑิต 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

  

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.7–001 รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

C.7–002 รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

C.7–003 รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
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 C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของกรรมการประจําคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์ระดับการดําเนินงาน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตรในการประเมินการปฏิบัติ  

ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาํคณะโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 

ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

a. เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
b. ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
c. ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
d. โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ ระดับ 3  

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

            คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการประจําวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาตรา 33  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ มีองค์ประกอบ
และบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยกรรมการ
ประจําส่วนวิชาการและส่วนงานอ่ืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ดังน้ี  

1. วางแผนนโยบายและแผนงานของส่วนงานวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายสถาบัน   
2. พิจารณาเสนอหลักสูตรของส่วนงานวิชาการน้ันต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
3. วางระเบียบ หรือประกาศภายในส่วนงานวิชาการน้ันตามที่สภาสถาบันมอบหมาย หรือเสนอต่อ

สภาสถาบัน 
4. จัดการและควบคุมการวัดผล และประเมินผลการศึกษา ร่วมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ส่วนงานวิชการน้ัน ในกรณีที่ เป็นวิชาสอนบริการ วิชาเลือกเสรี หรือวิชาศึกษาทั่วไป ให้
คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการต้นสังกัดของอาจารย์ที่รับผิดชอบดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ
วัดผลการศึกษานั้น 
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ผลการดําเนนิงาน 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
6. พิจารณาในเรื่องที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา

ส่วนงานวิชาการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าว นอกจากน้ียังมี

การวางระบบการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
- วางระบบการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า โดยจะกําหนดต้ังแต่

ต้นปีงบประมาณ โดยสําหรับปีงบประมาณ 2560 ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 4 /2559  
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2559 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ ได้กําหนดให้มีการประชุมเป็นประจําทุก 3 เดือน 
เพ่ือกํากับ ติดตาม และให้แนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัย 

- วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ตามปี
การศึกษา โดยมีการจัดสร้างแบบประเมินขึ้น และจะทําการประเมินในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ในแต่ละปี
การศึกษา ซึ่งในแบบประเมินมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการกําหนดยุทธศาสตร์  การกํากับนโยบาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  และการติดตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย  โดยใช้หลกัธรรมาธิ
บาล หลังจากประเมินเสร็จ จะนําผลการประเมินไปเสนอต่อคณะกรรมการประจําเพ่ือนําไปพัฒนาต่อไป โดย
สําหรับในปีการศึกษา 2559 ได้ดําเนินการประเมินบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ 
โดยกรรมการประจําส่วนงานดังกล่าวเป็นผู้ประเมนิตนเอง  เพ่ือเป็นการทบทวนบทบาทและหน้าที่ในรอบปีที่
ผ่านมา และนําไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีถัดไป ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ C.8.1 
ทั้งน้ี วิทยาลัยจะนําสรุปผลแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการดังกล่าว เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (ตามแผนการประชุม
ล่วงหน้า ปี 2560) เพ่ือที่จะนําผลที่ได้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและแนวทางในการพัฒนาการบริหารและจัดการ
วิทยาลัยต่อไป 
 
 
ตารางที่ C.8.1 ผลการประเมนิการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ นโยบายและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อ หัวข้อ ค่าเฉล่ีย 

1. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 4.2 

1.1 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการ
กํากับดูแลให้มกีารปฏิบัติตามนโยบาย และการกํากับดูแลกิจการของวิทยาลัย
ตามท่ีคณะกรรมการประจําวิทยาลัยกําหนด 

4.1 

1.2 กรรมการประจําวิทยาลัยเข้าประชุมอย่างสม่ําเสมอ 4.6 

1.3 คณะกรรมการประจําวิทยาลัย กํากับให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 4.0 
 
2. คณะกรรมการประจํากําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายบริหารของวิทยาลัย 4.1 

2.1 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ได้ให้ความสาํคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการ
พิจารณาเรื่องสําคัญที่เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย 

4.1 



 

รายงานการประเมินตนเอง CUPT QA ประจําปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

67 

ข้อ หัวข้อ ค่าเฉล่ีย 

2.2 คณะกรรมการประจําวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะที่สําคัญเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน หรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ 

4.1 

2.3 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจของวิทยาลัย
อย่างเพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจําวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 

 
3. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 4.3 

3.1 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของ
การเป็นกรรมการประจําวิทยาลัย 

4.3 

 
4. คณะกรรมการประจําติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 4.2 

4.1 
กรรมการประจําวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ผู้บริหารวิทยาลัยขอคําแนะนําได้อย่าง
เหมาะสม 

4.3 

4.2 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด

4.1 

 
 
5. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.3 

5.1 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมี
อิสระในการตัดสินใจลงมติ  

4.3 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั/ผู้บริหารคณะ 

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้เกณฑ์ระดับการดําเนินงาน 1–7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตรในการประเมินการปฏิบัติ 

ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะโดยใช้ประเด็นการประเมิน5ข้อ 

ประเด็นการประเมิน 
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปน้ี 
1. สมรรถนะคณบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสตรู 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกบั

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสนใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในคณะ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารคณะ ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุ
ผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี สําหรับในปีการศึกษาที่ผ่านมา การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีน้ัน จะดําเนินงานโดยหน่วยงานกลางของสถาบัน  

สําหรับในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา วิทยาลัยได้วางระบบการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาท
ของผู้บริหารไว้ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ก่อนจะเริ่มปีการศึกษา คณบดีในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยจะกําหนดนโยบายการบริหาร 
แผนปฏิบัติการประจําปี และคํารับรอง 

2. ในระหว่างปีการศึกษา จะมีการติดตามผลการบริหารผ่านทางแผนการปฏิบัติการประจําปี และ
คํารับรองที่กําหนดไว้ 

สําหรับปีการศึกษา 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง ในฐานะคณบดีวิทยาลัยฯ ได้กําหนด
นโยบายการบริหาร แผนปฏิบัติการประจําปี และคํารับรอง โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
บริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมการผลิตช้ันสูงในภูมิภาค
อาเซียน ดังน้ี  
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ผลการดําเนนิงาน 
นโยบายการบริหาร 3 ด้าน ได้แก่ 
1. นโยบายด้านวิจัยและสนับสนุนการวิจัย  

สร้างขีดความสามารถให้หน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ืองานวิจัยตอบสนองโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดย
มีกิจกรรมดังน้ี  

1.1 ส่งเสริมด้านเงินทุกวิจัยและโจทย์การวิจัย 
1.2 สร้างขีดความสามารถอาจารย์และนักวิจัย 
1.3 สร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 
1.4 สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากร 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
2.1 นโยบายด้านผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร-ีโท-เอก  

- พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มคีวามทนัสมัยและตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมรมการผลิต 

- พัฒนาอาจารย์ ให้มคีวามรู้ความเข้าใจกับงานภาคอุตสาหกรรมรม 
- ส่งเสริมโปรแกรม สหกิจศึกษา กับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม 
- สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

2.2 นโยบายด้านส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
- สนับสนุนอาจารย์ให้ไปทําวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยช้ันนํา

ต่างประเทศ 
- สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าถึงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ 

3. นโยบายด้านการส่งเสริมและการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 
มีกิจกรรมดังน้ี 
3.1 จัดกิจกรรม Technology Roadmap ร่วมกับเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม และนักวิจัยใน

เครือข่าย 
3.2 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยีบันทึกขอ้มูลใหแ้ก่

ภาคอุตสาหกรรม 
3.3 ดําเนินการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลให้แก่พนักงานภาคอุตสาหกรรม 
3.4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบันทึกขอ้มูลและการประยุกต์ใช้งานต่อ

ผู้สนใจทั่วไป 

แผนปฏิบัติการประจําปี (ตามแผนกลยุทธ์) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยได้มีตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติการประจําปีทั้งสิ้น 28 ตัว และ

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผลการประเมินพบว่า ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 20 ตัว และ 
8 ตัว ตามลําดับ (ร้อยละ 71.43 และ ร้อยละ 28.57 ตามลําดับ) 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทัง้ 3  ด้าน ซึ่งมผีลความสําเร็จดังน้ี  

- ตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (การขยายงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
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ผลการดําเนนิงาน 
ระดับภูมิภาคอาเซียน) ทั้งหมด 8 ตัว บรรลุเป้าหมาย 3 ตัว (ร้อยละ 37.50) 

- ตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน) ทั้งหมด 9 ตัว บรรลุ
เป้าหมาย 7 ตัว (ร้อยละ 77.78) 

- ตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน) ทั้งหมด 10 ตัว 
บรรลุเป้าหมาย 7 ตัว (ร้อยละ 70.00) 
สําหรับตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึง่มีผลความสําเร็จค่อนข้างตํ่าน้ัน คะแนนตัวช้ีวัดใน
ประเด็นน้ียังมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่สูง ขาดคะแนนเพียงเล็กน้อยที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

คํารบัรองการปฏิบัติงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยมีผลการประเมินในภาพรวมตามคํารับรองการปฏิบัติงานเท่ากับ 

3.5425 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 70.25 โดยแยกเป็น 5 Criteria ดังน้ี 
- Criteria ที่ 1 Graduate ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  มผีลการประเมิน 5.00 (เกณฑ์ดีเย่ียม) 
- Criteria ที่ 2 Research  output งานวิจัยและนวัตกรรม มีผลการประเมิน 4.40 (เกณฑ์ดีเย่ียม)
- Criteria ที่ 3 Knowledge & Technology transfer การถ่ายทอด  องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

มีผลการประเมิน 2.575 (เกณฑ์พอใช้) 
- Criteria ที่ 4 International Outlook ความเป็นนานาชาติ มีผลการประเมิน 2.5 (เกณฑ์พอใช้) 
- Criteria ที่ 5 Faculty Strategy กลยุทธ์สว่นงาน มีผลการประเมิน 5.00 (เกณฑ์ดีเย่ียม) 

 
  

 
 

 

Criteria 1  ผลิตบัณฑิต
ที่พึงประสงค์, 5.00

Criteria 2  งานวิจัย
และนวัตกรรม, 4.40

Criteria 3 การถ่ายทอด
องค์ความรู้ฯ, 2.575

Criteria 4  ความเป็น
นานาชาติ, 2.5
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ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
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ผลการดําเนนิงาน 
นอกจากน้ี ผู้บริหารยังได้กําหนดนโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
- เน้นการพัฒนา หลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
- เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งด้านวิชาการ และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
- เน้นรูปแบบการเรียนแบบประสบการณ์จริง เริ่มต้นจากเครื่องมือทดลอง และโจทย์การทดลอง 
- เน้นการจัดการเรียน การสอน แบบ Work-Integrated Learning 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์ระดับการดําเนินงาน1–7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการดําเนินการของแต่ละ

ประเด็นทั้ง 7 ข้อ โดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผลระดับการ
ดําเนินงานของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉล่ียจากผลระดับการดําเนินงาน
ทั้ง 7 ข้อ 
ประเด็นการประเมิน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บรหิารคณะ/สถาบนั ระดับ 3 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง CUPT QA ประจําปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

73 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

ประเด็นการประเมินที่ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย และสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วิทยาลัยมีระบบการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยจะจัดทําแผนหลักทุก ๆ 5 ปี และมีการทบทวนแผนทุกปี 
โดยแผนกลยุทธ์ฉบับที่หน่ึง คือ ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 และฉบับที่สอง คือ ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 
(C9.1-001) 

สําหรับปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอยู่ในช่วงของแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563) 
ดังกล่าว ซึ่งได้กําหนดขึ้นจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ” เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 โดยประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ SWOT เช่ือมโยงกับวิจัยทัศน์ของ
วิทยาลัยและสถาบัน และสรุปเป็นแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563) โดยมีการเช่ือมโยงไปยังกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
และมีรายละเอียดแยกออกเป็นแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- แผนกลยุทธ์บัณฑิตศึกษา 
- แผนกลยุทธ์ระดับปริญญาตรี 
- แผนกลยุทธ์ศนูย์เครื่องมือ 
- แผนกลยุทธ์ศนูย์วิจัย 
- แผนกลยุทธ์อบรม 

รูปที่ 9.1 ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ” 
7-9 สิงหาคม 2558
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ผลการดําเนนิงาน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนนุการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

วิทยาลัยได้จัดทําระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินประจําปี และมีบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน 
โดยมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังน้ี 

- คณะผู้บริหารวิทยาลัยกําหนดนโยบายทางการเงินประจําปีให้แก่บุคลากรด้านการเงินในตอน
ก่อนจะเริ่มปีงบประมาณถัดไป 

- บุคลากรด้านการเงินจัดทําแผนและเตรียมระบบควบคุมและติดตามสถานะการเงินของวิทยาลัย
ประจําปี ก่อนเร่ิมมีงบประมาณ 

- ระหว่างปีงบประมาณ บุคลากรด้านการเงินจะรายงานข้อมูลทางการเงินแก่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยทุก ๆ เดือน 

สําหรับปีการศึกษา 2559 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยมีข้อมูลผลการใช้เงินในรอบ 9 
เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2560) ซึ่งได้รายงานแก่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 9.1 สรุปรายรบัรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560  
(ข้อมูล ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริหารของวิทยาลัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางการเงินของวิทยาลัย เพ่ือให้เป็น
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสถานการณ์ทางการเงินของวิทยาลัย โดยในปีการศึกษาต่อไป วิทยาลัยมี

รายการ รายรบั รายจ่าย คงเหลอื 
ศูนย์วิจัย 11,893,063.00   
สาขาวิชา 6,151,710.00   
ศูนย์เครือ่งมือกลาง 244,634.12   
ค่าบริการวิชาการ -  -  
กองทุนทั่วไป  2,330,511.06  
สินทรพัย์ถาวร    254,383.79  
กิจการนักศึกษา 159,467.90  
พัฒนาบคุลากร  645,750.00  
เพือ่การศึกษา  784,578.37  
กองทุนทาํนศุลิปวัฒนธรรม  80,000.00  
กองทุนวิจัย  7,550,580.50  
กองทุนสํารอง   -  

รวม 18,289,407.12 14,453,294.12 3,836,113.00
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ผลการดําเนนิงาน 
นโยบายให้ทุกหลักสูตรคํานวณต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือนํามาวิเคราะห์คํานวณต้นทุนของหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้าง
การดําเนินงานที่มั่นคงของวิทยาลัย (C.9.2-001) 

ประเด็นการประเมินที่ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

สําหรับวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการกําหนดขึ้น
โดยผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรของวิทยาลัย สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการนําเสนอเพ่ือใช้ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจ
ส่งกระทบต่อวิทยาลัย และใช้สําหรับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่วิทยาลัยยอมรับได้การดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงได้มีการกําหนดผังการดําเนินการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน  

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีระบบการบริหารความเสี่ยงประจําปี โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยมีการประชุมเพ่ือพิจารณาและกําหนดความเสี่ยงสําหรับการ
กําหนดกลยุทธ์วิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปีของวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วิทยาลัยกําหนด 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และกําหนดแนว
ทางการดําเนินการต่อความเสี่ยง 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการเกิดขึ้นในเรื่องของโอกาส และผลกระทบจากระดับสูงมาถึงระดับตํ่า 
เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาก่อนหน้าน้ี 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กําหนดความ
เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ผลการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ การประเมินผลการ
ควบคุม ระดับความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึง
ระดับที่วิทยาลัยยอมรับ  

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
เพ่ือลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัย และส่วนประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการกลางของสถาบัน ทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนและรอบระยะเวลา 12 เดือน  

สําหรับปีการศึกษา 2559 ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ได้กําหนดความเสี่ยงขึ้นสองความเสี่ยง และได้ทํากิจกรรมเพ่ือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทําให้
โอกาสและผลกระทบในการเกิดความเสี่ยงทั้งสองลดลง โดยผลการติดตามและประเมินผลในรอบ 12 
เดือน มีดังน้ี 
1. รายได้จากการทําวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม / เงินจัดสรรในวิทยาลัยลดลง (ความเสีย่งด้าน

การเงิน) 
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ผลการดําเนนิงาน 
- ก่อนจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง โอกาส 3 ผลกระทบ 4 ระดับความเสี่ยง 18 (สูง) 
- หลังจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง โอกาส 1 ผลกระทบ 3 ระดับความเสี่ยง 11 (ปานกลาง) 

2. คุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตไม่ดีพอ (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) 
- ก่อนจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง โอกาส 5 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 10 (ปานกลาง) 
- หลังจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง โอกาส 4 ผลกระทบ 2 ระดับความเสี่ยง 9 (ปานกลาง) 

รายละเอียดของผลการดําเนินการติดตามและประเมนิรอบ 12 เดือน ดังตารางที่ 9.3 
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ตารางที่ 9.3 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน วิทยาลยันวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

ชื่อ
เหตุการณ์

เสี่ยง 
(ความ
เสี่ยง) 

ชื่อแผน
บริหาร

ความเสี่ยง 

พันธ
กิจ 

ความ
เสี่ยง 
(ด้าน) 

เป้าหมาย
การบริการ
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

กิจกรรม
ควบคุม 

การ
ประเมินผ
ลการ
ควบคุม 

ผลการ
ดําเนินการ

และระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ (รายละเอียดการ
ดําเนินการ) 

โอกาส, 
ผลกระทบ 
= ลําดับ
ความเสี่ยง 
(ระดับความ

เสี่ยง)  
ก่อนการ
จัดการ 

โอกาส, 
ผลกระทบ = 
ลําดับความ
เสี่ยง (ระดับ
ความเสี่ยง) 
หลังการ
จัดการ 

ปัญห
าและ
อุปส
รรค 
/ 

แนว
ทางแ
ก้ไข 

กําหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดช
อบ/E-
mail/
เบอร์

โทรศัพท์ 

รายได้
จากการ
ทําวิจัย
ร่วมกับ
ภาคอุตสา
หกรรม/
เงิน
จัดสรรใน
วิทยาลัย
ลดลง 
 

โครงการ
สนับสนุน
การทําวิจัย
ร่วมกับ
ภาคอุตสาห
กรรม 
 

การ
วิจัย 
 

ด้าน
การเงิน 
 

เพื่อรักษา
ระดับรายได้
ที่ได้จากการ
วิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาห
กรรมในปี
ก่อน 
 

ภาคอุตสาหกร
รมอาจมี
ข้อจํากัดใน
การทําวิจัย
เนื่องจาก
สภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 

เพิ่มความ
ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาห
กรรมกลุ่ม
อื่นๆ และ
ความ
ร่วมมือกับ
ภาครัฐ 

 

/ : ได้ผล
ตามที่

คาดหมาย 
 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมและสัมมนา “การเตรียมความพร้อมการจัดทําแผนที่นํา
ทางของเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาสู่งานวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูง ขึ้น เมื่อวนัที่ 10-12มีนาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.เชิญภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือและเริ่มมีความร่วมมือ 
เข้าร่วมโครงการ  
2. จัดประชุมกลุ่มย่อยจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 4 กลุ่ม  
3.สรุปผลการประชุมและแนวทางในการพัฒนาที่เกิดจาก
กิจกรรม Road Map /หลังจากจัดกิจกรรม มีความร่วมมือ
เกิดขึ้นในรูปแบบของโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น 5 โครงการ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 2560 

โอกาส3 
ผลกระทบ4 
= 18(สูง) 

โอกาส1 
ผลกระทบ3 = 
11(ปานกลาง) 

  

Sep-60 

คุณภาพ
ของ
นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิต 
 

แผน
ปรับปรุง
กระบวนกา
รคัดเลือก
นักศึกษา 
 

การ
วิจัย 
 

ด้านกล
ยุทธ์ 
 

เพื่ฎอคัดเลือก
นักศึกษาที่มี
คุณภาพมา
เรียนระดับ
บัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิต
ที่เข้ามาสมัคร
เรียนมี
คุณภาพไม่ดี 
 

เพิ่มเกณฑ์
ในการ

พิจารณา
การรับ

สมัคร ได้แก่ 
เกรด 

ประสบการ
ทํางานวิจัย 
ประสบการ

ณ์การ
ทํางานใน

ภาคอุตสาห
กรรม 

O : ได้ผล
แต่ยังไม่
สมบูรณ์ 

 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

1.ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑ์ โดย
ใช้คณะกรรมการประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.กําหนดวิธีการ เกณฑ์คะแนนและการประเมินโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
3. จัดทําแบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และใช้ในการประเมินการรับเข้า
ภาคการศึกษาที่ 1/60 อย่างไรก็ดีผลจากการใช้เกณฑ์ทําให้
สามารถป้องกันได้เบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ทราบผลสัมฤทธิ์สุดท้าย
ภายในปีการศึกษานี้ ซึ่ฎงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการดูผล
ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าวกับนักศึกษา 

โอกาส5 
ผลกระทบ2 
= 10(ปาน
กลาง) 

โอกาส4 
ผลกระทบ2 = 
9(ปานกลาง) 

 Sep-60 
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ผลการดําเนนิงาน 

ประเด็นการประเมินที่ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

 

ผู้บริหารวิทยาลัยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร และคํานึงถึงประโยชน์ของส่วน
งานวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกําหนดแนวทางในการบริหารงาน และวางแผนการบริหารให้
สอดคล้องตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 10ด้าน คือ 

1. หลักประสิทธผิล ผู้บริหารปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี (C.9.4-001) 

2. หลักประสิทธภิาพ มีการจัดทํารายงานประจําปี 2559 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัย (C.9.4-002) 

3. หลักการตอบสนอง มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของ
วิทยาลัยและแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสตูร นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการกับ
ภาคอุตสาหกรรมด้านการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มกีารสร้างหลักสูตร
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (C.9.4-003) 

4. หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ของหน่วยงาน มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน และมกีารรายงานผล
การดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานรับทราบ (C.9.4-004) 

5. หลักความโปรง่ใส มีการประชุมหารือการดําเนินการของวิทยาลัยตามนโยบายของสถาบัน และ
มีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจําตลอดจนการจัดทําแผนจดัซื้อจัด
จ้างรายการครุภัณฑ์โดยวิธีต่างๆ ตามเง่ือนไขการจัดซื้อจัดจ้าง (C.9.4-005) 

6. หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและกํากับการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีการ
แบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งต้ังบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะทํางานต่างๆ (C.9.4-006) 

7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ดูแล
บริหารงาน ในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย (C.9.4-007) 

8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน  
(C.9.4-008) 

9. หลักความเสมอภาค มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน 
บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดียวกันมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ และสายสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าด้านสายงานโดยการให้ทุนวิจัยเพ่ือเสนอผลงานตีพิมพ์ในขอตําแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญ การจัดกิจกรรมสมัมนาประจําปี (C.9.4-009) 
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ผลการดําเนนิงาน 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีมติ

ร่วมกันเพ่ือดําเนินงาน /กิจกรรมของวิทยาลัยเช่น การจัดกิจกรรมสมันาประจําปี โดยการโหวต
สถานที่ (C.9.4-010) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงมีระบบในการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยในแต่ละปี วิทยาลัยจะกําหนดนโยบายผ่านทางแผนปฏิบัติการประจําปีและคํา
รับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรท้ังสองสายเพิ่มพูนความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การนําเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการอบรม และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
หาแนวทางการปฏิบัติ เป็นต้น (C.9.5-001) 

ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2559 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง 
ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผลได้ถูกสะท้อนออกมาตามคํารับรองการปฏิบัติงานใน Criteria ที่ 2 Research  
output งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลการประเมิน 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม (C.9.5-002)  

ประเด็นการประเมินที่ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงได้วางระบบในการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยผ่านทางนโยบาย
และแผนปฏิบัติการประจําปี (ตามแผนกลยุทธ์) และทางคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์
และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย (C.9.6-001) 

อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวยังเป็นแผนประจําปี ซึ่งในอนาคต ทางวิทยาลัยจะได้นําแผนพัฒนาบุคลากร
ใส่ลงไปในแผนกลยุทธ์ 5 ปี ฉบับถัดไป เพ่ือทําการวางระบบเป็นระยะยาวต่อไป  

ประเด็นการประเมินที่ 7. การกํากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงมีระบบการประกันคุณภาพ โดยเริ่มต้ังแต่การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลังจากน้ัน คณะกรรมการดังกล่าวจะทําหน้าที่รับผิดชอบและกําหนดแนว
ทางการดําเนินการ เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยทํางานตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด คือ พัฒนา กํากับ สนับสนุน และ
ตรวจสอบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองทุกระดับเป็นสําคัญ จากน้ัน จะมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยวิทยาลัย เพ่ือที่จะพร้อมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินจากภายนอกต่อไป 
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ผลการดําเนนิงาน 
สําหรับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงในปีการ

การศึกษา 2559 วิทยาลัยได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัย เพ่ือกําหนดให้
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CUPT QA  ซึ่งประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 
13 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีเลือก 3 ตัวบ่งช้ี นอกจากน้ี วิทยาลัยได้จัดทําข้อมูลโครงร่างองค์กร (Organizational 
Profile: OP) เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยข้อมูลทั้งหมดเหล่าน้ีได้ถูกรวบรวมไว้ใน
เอกสารรายงานการประกันคุณภาพของวิทยาลัยแล้ว 

ส่วนในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตร ดําเนินการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรจํานวน 11 องค์ประกอบ จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ได้ดําเนินการประเมิน
เรียบร้อยแล้ว 

ในส่วนของการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CUPT QA  น้ัน ทางวิทยาลัยมีการจัดให้
ความรู้ดังกล่าวแก่บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน ผ่านทางโครงการเพ่ิมพูนความรู้จากส่วนประกันคุณภาพของ
สถาบัน 

รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.9.1-001 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2559 – 2563) 
C.9.2-001 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2560 7 มิถุนายน 

2560 (วาระที่เก่ียวกับการเงินของวิทยาลัย) 
C.9.4–001 คํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงานประจําปี  
C.9.4-002 รายงานประจําปี 2558-2559 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัย  
C.9.4-003 เว็บไซต์ของหน่วยงานแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
C.9.4-004 เอกสารการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน  
C.9.4-005 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย  

การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์โดยวิธีต่างๆ ตามเง่ือนไขการจัดซื้อจัดจ้าง  
C.9.4-006 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  

คําสั่งแต่งต้ังบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทํางานต่างๆ 
C.9.4-007 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  
C.9.4-008 กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน  
C.9.4-009 ภาพบรรยากาศการจัดทําแผนกลยุทธ์ร่วมกัน  

การจัดสรรงบประมาณสําหรบัการนําเสนอผลงานของบุคลากร 
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เอกสารหมายเลข รายละเอียด 
C.9.4-010 รายงานการประชุม 
C.9.5-001 ตัวอย่างการนําเสนอผลงานวิชาการของสายวิชาการ และตัวอย่างการนําเสนอ

ผลงานวิจัยสายสนับสนุน 
C.9.5-002 ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีการศึกษา 2559 

C.9.6-001 แผนพัฒนาบุคลากร 
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  C.10 บุคลากรได้รับการพฒันา 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วิทยาลัยมีการวางพัฒนาบุคลากรท่ี
ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมพัฒนา โดยได้กําหนดเป็นนโยบายหลักและให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดีและประสบความสําเร็จต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ ทั้งน้ี
วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการฝึกอบรม ดังตาราง C10.1 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

2.44 =
2.5+2.33+2.5

3 
 

คะแนนความเชื่อมโยงAUN QA และ CUPT QA 
C.10 

AUN B.Eng M.Eng PhD 
6.1 2 2 2 
6.5 3 3 3 
6.6 3 3 3 

เฉลี่ย(6) 2.67 2.67 2.67 
7.1 2 2 2 
7.2 2 2 3 
7.3 3 2 2 

เฉลี่ย(7) 2.33 2 2.33 
เฉลี่ยรวม 2.5 2.33 2.5 
ภาพรวมคณะ 2.44 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
C.10 บุคลากรได้รับการพฒันา ระดับ 3 
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ตาราง C10.1 ตารางสรุปคะแนนคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนุบสนุนระดับหลักสูตร (AUN 6) 
และ AUN 7 

หลักสูตร 
คุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ (AUN 6) 

คุณภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 (AUN 7) 

ภาพรวมระดับ
คะแนนท่ีได้ 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  

 
2.67 

 
2.33 

 
2.50 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิตข้ันสูง 

 
2.67 

 
2.00 

 
2.33 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
ข้ันสูง 

 
2.67 

 
2.33 

 
2.5 

ตาราง C.10.2 อาจารย์ในหลักสูตรที่ได้รบัการพัฒนาด้านบคุลากรของวิทยาลัยในปีการศึกษา 2559 
ชื่อ – สกุล จํานวนชั่วโมงที่ได้รับการ

พัฒนา 
จํานวนทุนวิจัยที่ได้รับ 

ดร.เลิศศักด์ิ เลขวัฒน์  เงินรายได้วิทยาลัย 
ดร.ฉัตรพล ภคศิริ 56.5 ชม ชม.+1  เงินรายได้วิทยาลัย 
ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี 40 ชม. เงินรายได้วิทยาลัย 
ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ 56 ชม.+24 เงินรายได้วิทยาลัย 
ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน 40 ชม. เงินรายได้วิทยาลัย 
ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์ 6 ชม. เงินรายได้วิทยาลัย 
ผศ.ดร.ราชศักด์ิ  ศักดานุภาพ 8 ชม. เงินรายได้วิทยาลัย 
ดร.กมล  วสะภิญโญกุล 32 ชม เงินรายได้วิทยาลัย 
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร 48 ชม. เงินรายได้วิทยาลัย 
ผศ.ดร.ชานนท์  วริสาร 56 ชม. เงินรายได้วิทยาลัย 
จากตาราง C.10.2 สามารถนํามาจําแนกเป็นรายการที่อาจารย์แต่ละท่านได้รับการพัฒนาได้ดังตาราง C10.3 
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ตาราง C.10.3 การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนนุประจํา รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/ 

การได้รางวัลหรือการยอมรบั 
วัน เดือน ปี 

1. ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 1. โครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มมูลค่างานวิจัยด้วย
การสืบค้นข้อมูล” 

เพื่อการสืบค้นหาข้อมูลงานวิจัย 18 ตค.59 

2. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ 1. ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
2. โครงการพัฒนาบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร “AUN-QA 
Training Course for Accomplishing Programme 
Assessment (Tier 1)” 
3. 2016 IEEE AP-S Distinguished Lectures 
4. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. โครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มมูลค่างานวิจัยด้วย
การสืบค้นข้อมูล” 
 

เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจปัญหาของความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 
 

29 กย.-1 กย.60 
 
 
 
 
 

12 พค.59 
19-20 สค59 

18 ตค59 
 

3. ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี 1. ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน 
2. The 6th   KKU International Engineering 
Conference 2016 Engineering and Technology for 
Better Living 

3. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจตาม

เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 
 
เพื่อความเข้าใจในการประทาํประกัน
คุณภาพการศึกษา 

28 มีค.60 
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ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนนุประจํา รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรบั 

วัน เดือน ปี 

เกณฑ์ AUN-QA 
 

4. ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจรญิ 1. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 41 
2. International Conference on Science and 
Technology of Emerging Materials 
(STEMa20162016)   
 

เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 
 

29-30 พย.59 

5. ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน 1. ประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 
2. Industry 4.0 : Production,Growth,and 
Competency Development 
3. การประชุม International Conference on 
Engineering and Technology 2016 
 

เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 
 

12-15 ตค.59 

6. ดร.สันทัด  ชูวงค์อินทร์ 1. โครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มมูลค่างานวิจัยด้วย
การสืบค้นข้อมูล” 

เพื่อการสืบค้นหาข้อมูลงานวิจัย 18 ตค.59 

7. ผศ.ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ 1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจตาม
เกณฑ์ AUN-QA 
2. การประชุมวิชาการ The 4 southeast Asia 
Conference on Thermoelectrice 
 

เพื่อความเข้าใจในการประทาํประกัน
คุณภาพการศึกษา 

28 มีค.59 
 

14-18 ธค.59 
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ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนนุประจํา รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรบั 

วัน เดือน ปี 

8. ดร.กมล  วสะภิญโญกุล 1. การประชุมวิชาการ Applied Optics and Photonics 
China2017 

เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 
 

30 ตค.-6พย.60 

9. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  
   ศริิวงศ์รังสรร 

1. การประชุมวิชาการ International Multi 
Conference of Engineers and Computer 
Scientists 2017 
2. การประชุมวิชาการ 9th 

  Conference Eletrical 
Engineering Network of Rajarnangala University of 
Technology 

เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 
 

15-17 มีค.60 

10. ผศ.ดร.ชานนท์   
วริสาร 

1. การประชุมวิชาการ 61st 
 Annual Conference on 

Magnetism and Magnetic Materials 
เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 

 
3-6 มิย.60 
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C.10.4 ข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา/หนว่ยงาน 
 
ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนนุ

ประจํา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/ 

การได้รางวัลหรือการยอมรบั 
วัน เดือน ป ี

1. นางสาววนิดา  นพรัตน์ 1. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

22 กุมภาพันธ์ 
2560 

  2. เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ 
CUPT- QA 

30 พฤษภาคม 
2560 

2. นางจินตนา  ทิพย์จักษุ
รัตน์ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

เพื่อให้การบริหารพัสดุภาครัฐทั้งประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1 มิถุนายน 2560 

  2. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

22 กุมภาพันธ์ 
2560 

  3. เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ 
CUPT- QA 

30 พฤษภาคม 
2560 

3.. นางสาววันทนา  ช้าง
ชัย 

1. การใช้ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 
QA Online 

เพื่อให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการประกน
คุณภาพการศึกษามีความเข้าใจในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

25-26 สิงหาคม 
2559 

  2. การอบรมเสริมสร้างความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ในคุณภาพของ 
AUN QA ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

24 มีนาคม 2560 
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ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนนุ
ประจํา 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรบั 

วัน เดือน ป ี

  3. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

22 กุมภาพันธ์ 
2560 

  4. เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ 
CUPT- QA 

30 พฤษภาคม 
2560 

  5. การสร้างความสัมพันธ์เครอืข่ายสายข่าวใน สจล. เพื่อแลกเปลี่นความคิดเห็น สร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานให้เข็มแจ็ง 

29-30 มิถุนายน - 
1 กรกฏาคม 

2560 
4. นางสาวภิณญาพัชญ์ 

ตั้งพร้อมจิตต์ 
1. การใช้ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 
QA Online 

เพื่อให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการประกน
คุณภาพการศึกษามีความเข้าใจในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

25-26 สิงหาคม 
2559 

  2. การอบรมเสริมสร้างความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN-QA มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ในคุณภาพของ 
AUN QA ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

24 มีนาคม 2560 

  3. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

22 กุมภาพันธ์ 
2560 

  4. เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ 
CUPT- QA 

30 พฤษภาคม 
2560 

5. นายนฤชิต  สรอ้ยเพ็ชร 1. การอบรมการป้องกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันและรู้แนวทางในการป้องกันอัคคีภัย  
6. นางสาวภวรรณตรี   1. เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ 30 พฤษภาคม 
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ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนนุ
ประจํา 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรบั 

วัน เดือน ป ี

บ่อไทย ภายใน ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ 
CUPT- QA 

2560 

  2. การสร้างความสัมพันธ์เครอืข่ายสายข่าวใน สจล. เพื่อแลกเปลี่นความคิดเห็น สร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานให้เข็มแจ็ง 

29-30 มิถุนายน 
– 1 กรกฏาคม 

2560 
7. นางสาวพิมพาภรณ์   

มั่นพิริยะกุล 
1. การใช้ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 
QA Online 

เพื่อให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการประกน
คุณภาพการศึกษามีความเข้าใจในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

25-26 สิงหาคม 
2559 

  2. เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ 
CUPT- QA 

30 พฤษภาคม 
2560 

8. นายพิจิตร  คชชา 1. การพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสถาบัน 23 มกราคม 
2560 

9. นายธีรวัฒน์  ทองลอย 1. การพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสถาบัน 23 มกราคม 
2560 
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ผลการดําเนนิงาน 
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณทุกๆ ปี สําหรับอาจารย์และบุคลากรในการอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยได้กําหนดเป็นนโยบายและให้ความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
การจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดีและประสบควาสําเร็จต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ ทั้งน้ีวิทยาลัย ได้
จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรสายวิชาการในการนําเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศเป็นจํานวน 30,000 บาท/คน/ปี และได้มีการสนับสนุนการทาํงานวิจัยโดยให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรเสนอโครงการวิจัยโดยใช้เงินรายได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย คือ 
1) ทุนวิจัยเพ่ือเน้นการตีพิมพ์บทความวิจัย  
2) ทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการจดสิทธบัตร  
3) ทุนส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยกับอุตสาหกรรม  
4) ทุนส่งเสริมความร่วมมือด้านการสร้างผลิตภัณท์เชิงพาณิชย์  

ทั้งน้ีทั้ง 4 ยุทธศาสตร์จะเป็นการมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือส่งเสริมพันธกิจของวิทยาลัยและสถาบัน(เอกสาร
หลักฐาน C.10-001)และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ(เอกสารหลักฐาน C.10-002)
โครงการวิจัยโดยใช้เงินรายได้ โดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงการพัฒนาให้สว่นงานวิชาการมีความคล่องตัวและ
สอดคล้องกับการเข้าสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย (เอกสารหลักฐาน C.10-003) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ (เอกสารหลักฐาน C.10-004) 

ภาพที่ C.10.1 แสดงจํานวนคร้ังในการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559  
จําแนกตามรูปแบบช่องทางการพัฒนาวิชาการ 

จากตาราง C10.1 และ C10.2 ทีแ่สดงข้อมลูการเข้าร่วมพัฒนาวิชาการของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
พบว่า อาจารย์ประจําทุกคนของวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาทางวิชาการผ่านทางวิธีการต่าง ๆ เช่น การนําเสนอ
ผลงาน การศึกษาดูงาน และการอบรมในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ครบทุกคน   
 เมื่อพิจารณาต่อเน่ืองจากข้อมูลที่ม ีพบว่าอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการผ่านการอบรมที่จัด
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ขึ้นจากหน่วยงานภายในสถาบันฯ จํานวน 19 คน ศึกษาอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกมีจํานวน 4 คน  
ผ่านการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติจํานวน  9  คน  ดังภาพ C 10.1  

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าคณาจารย์ของวิทยาลัยส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการ
ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเอง รองลงมาคือการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก 
ตามลําดับทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากโครงการอบรมที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเองน้ัน ได้มีการขอความร่วมมือจาก
บุคคลากรทุกคนเข้าร่วม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หากแต่เมื่อพิจารณาถึงช่องทางอ่ืนๆ ที่
เป็นพัฒนาวิชาการให้แก่อาจารย์ ยังอยู่ในระดับที่ตํ่าอยู่ ทั้งที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของวิทยาลัยที่
พยายามสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการให้อาจารย์ทุกคน 

ถึงแม้ว่าวิทยาลัยมีข้อกําหนดให้บุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต้องจัดทํารายงาน เพ่ือ
บรรยายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและความสามารถในการนํามาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนรูปแบบต่างๆ หากแต่ปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่ได้ติดตามอย่างต่อเน่ืองถึงการ
นําไปใช้ประโยชน์จริง ว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือสามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ได้อย่างไรบ้าง 

ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิชาการ
อย่างแท้จริง ในปีการศึกษาถัดไป วิทยาลัยจะกําหนดเป็นนโยบายหลักว่า ทุกการฝึกอบรมหรือกิจกรรมพัฒนา
วิชาการ ที่ผ่านการอนุมัติของวิทยาลัย จะต้องเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์กับการเรียนการสอน อย่างสามารถ
ระบุผลลัพธ์และการใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย 

ย่ิงไปกว่าน้ันวิทยาลัยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบจากภายนอกรวมทั้งวิชาการในการ
ประชาสัมพันธ์น้ัน จะต้องทําทันทีที่รับได้ข้อมูลการอบรม สัมมนา หรือการประชุมวิชาการ ทั้งน้ีเพ่ือให้
คณาจารย์สามารถนําข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานได้ย่างเหมาะสม  

- สถานที่ เพ่ิมเป็นภายนอกมากขึ้น อบรม ประชุมวิชาการ 
- ประชาสัมพันธ์สื่อสาร รวดเร็ว เพ่ือวางแผนและกําหนดการเพ่ือให้เกิดความสะดวกได้มากขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นนําเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร เช่น e-mail และ Line 
เน่ืองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก จึงเป็นเหตุให้การบริหารงาน

หลักสูตรจะมีเพียงการกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (5 ท่าน) สําหรับแต่ละหลักสูตรเท่าน้ัน แต่ในการ
บริหารงาน การขอรับการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ วิทยาลัยจะดําเนินการในภาพรวม 

ดังน้ันในการประเมินคะแนน จะประเมินในภาพรวมของทุกหลักสูตรที่สังกัดในวิทยาลัย  
หมายเหตุเน่ืองจากการวิทยาลัยมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน แต่ยังไม่ได้นําไปเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากร 

เสมือนเป็นการกําหนดนโยบาย แต่ยังสามารถปฏิบติได้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.10–001 ประกาศการให้ทุนวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
C.10–002 การขออนุมัติเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา 
C.10–003 ประกาศการให้ทุนวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
C.10–004 การขออนุมัติเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา 
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C.11 ข้อมูลปอ้นกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

2.69= 
2.75+2.67+2.67

3 
คะแนนความเชื่อมโยงAUN QA และ CUPT QA 

C.11 
AUN B.Eng M.Eng PhD 
8.4 3 3 3 
8.5 3 3 3 

เฉลี่ย(8) 3 3 3 
10.1 2 2 2 
10.2 3 3 3 
10.3 2 2 2 
10.4 3 2 2 
10.5 3 3 3 
10.6 2 2 2 

เฉลี่ย(10) 2.50 2.33 2.33 
เฉลี่ยรวม 2.75 2.67 2.67 
ภาพรวมคณะ 2.69 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
ชื่อหลักสูตร ระดับคะแนน 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 3 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

2.75 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้น
สูง 

2.67 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

2.67 

ระดับคะแนนของทุกหลักสตูร 2.69 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.11 ข้อมูลปอ้นกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยฯ ได้กําหนดกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต 
(ภาคอุตสาหกรรม) ศิษย์เก่า บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในแต่ละกลุ่มจะมรีะบบการ
รับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน แสดงในรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เริ่มใช้ระบบการประเมินของตนเองโดยได้ดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก ดังแสดงในหลักฐานเอกสารการประเมิน (C.11-
001)โดยผลการประเมินเมื่อนํามาวิเคราะห์ในการประชุมภาควิชา ทําให้ทราบว่าภาพรวมในการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในเกณฑ์ดี และนําปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการได้มากําหนด
แผนและงบประมาณเพ่ือปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยฯ มีความใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในกลุ่มบริษัทฮาร์ดดิสก์ ทําให้สามารถรับข้อมูลป้อนกับได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการและระบบป้อนกลับจาก
ผู้ใช้บัณฑิต อาศัยการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเป็นหลัก เน่ืองจากสามารถซักถามข้อสงสัยได้ทันทีและ
ทราบทัศนคติผู้ใช้บัณฑิตต่อนักศึกษา วิธีการดําเนินการใช้การเก็บข้อมูลขณะที่ไปนิเทศสหกิจศึกษาประมาณ 
3 ครั้งต่อปี หลังจากรวบรวมข้อมูลป้อนกลับได้มีการดําเนินการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนต่อไปดังแสดงหลักฐานสรุปผลการประเมินนักศึกษาจากอุตสาหกรรม 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ กําหนดวิธีการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าผ่านทางระบบออน
ไลส์ เช่น Research Gate และ LinkedIn โดยให้นักศึกษาสมัครและ update ข้อมูลของตนเองอยู่เสมอ ทํา
ให้สามารถติดตามข้อมูลการทํางานของนักศึกษาได้แจ้งข่าวนักศึกษา ส่งแบบสอบถาม รวมถึงการรับข้อมูล
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ผลการดําเนนิงาน 
ป้อนกลับจากนักศึกษา 

4. บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ มีการประชุมหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือหารือถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดยได้กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาค
การศึกษา (ก่อนเปิดภาคการศึกษา กลางภาคการศึกษา และหลังภาคการศึกษา) โดยรวบรวมข้อคิดเห็นและ
หารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงให้ทันในภาคการศึกษาถัดไป 

5. บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยฯ มีการประชุมวิทยาลัยเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน รับฟัง
ปัญหาและอุปสรรคต่างจากบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยกําหนดให้มีอย่างน้อย 2 
ครั้งต่อภาคการศึกษา (ก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลังภาคการศึกษา) โดยได้มีการหารือร่วมกันเพ่ือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงกําหนดวิธีการประเมินภาระงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับบุคลากรทุกฝ่าย 

รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.11–001 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
C.11–002 รายงานการประชุมต่างๆ 
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เช่นมีการ
รายงานผลท่ี
เกิดต่อการ
กําหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ที่เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน  
และมีผลการ
ดําเนินงานที่ดี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพ่ือการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปทัว่
ทั้งองค์กรส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนา 
ทั้งชุมชนและ
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางดําเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

และยั่งยืน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน ระดับ 3 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

1. มีนโยบาย เปา้หมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้สูง ได้จัดทําแผนบริการวิชาการ ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื

เตรียมจัดงบประมาณดําเนินการด้านบริการวิชาการ และกําหนดเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานในหน้าที่แล
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่นอกเหนือจากงานการเรียนการสอน การวิจัยแล้ว ยังต้อง
บริการวิชาการแก่สังคมด้วย โดยกําหนดให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบสถาบันฯ ภาครัฐและ
เอกชนอีกด้วย  

 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน 

การดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้เปิดโอกาสให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภาค
เอกชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยมี 2 โครงการ 
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ผลการดําเนนิงาน 
2.1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง  การควบคุมระบบนิวเมติกส์ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
2.2 งานบริการศูนย์เครื่องมือกลาง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการผลิตขั้นสูง 

 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

วิทยาลัยมีพันธกิจคือ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลติขั้นสูง  ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่
มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยได้มีบันทึกความร่วมมอืกับ
ภาคอุตสาหกรรมหลายบริษทั เช่น บริษัท Cal-Comp Electronic (THAILAND) , บรษิัท Seagate 
Technology (Thailand) Ltd. , บริษัท Carl Zeiss Co.,Ltd.  , บริษัท Western Digital (Thailand) 
Co.,Ltd. และบริษัท Thai Steel Cable Public Co.,Ltd. เป็นต้น และวิทยาลัยได้บริการวิชาการแก่
ภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันวิจัยและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตขัน้สูง 

 
4. มีผลการดําเนนิงานที่ทาํใหชุ้มชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบนั มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแ

ย่ังยืน 
วิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์เครื่องมือกลางสําหรับบริการ เคร่ืองมือแก่ อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้า 

นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยสามารถแก้ไขปัญหาในด้านงานวิจัยของทั้งภาครัฐ
เอกชน เน่ืองจากเคร่ืองมือส่วนใหญใ่นภายในศูนย์เครื่องมือน้ันตอบโจทย์ทั้งด้านการเรียนการสอน 
และงานวิจัย ของภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก 

จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนน้ัน ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ทั้งด้านการประยุกต์กับการทํางาน การเรียน การสอน งานวิจัยและด้านการ
พัฒนาองค์กร นอกจากน้ีวิทยาลัยได้มีการวางแผนในการจดัโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ พัฒนาด้านบุคลากรวิทยาลัย พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน รวมทั้งทาํความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านการวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยโครงการเร่ือง การควบคุมระบบนิวเมติกส์ และ งานบริการศูนย์เครื่องมือ
กลาง สามารถนําไปประยุกใช้กับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม 1   
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.12-001 แผนบริการวิชาการปีงบประมาณ 2560 
C.12-002 รายงานแผนผลการปฏิบัติงานประจําปี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบัน

เทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจําปี 2560 
C.12-003 บันทึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม Segate Technology 
C.12-004 บันทึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมบริษัท Cal-Comp Electronic (THAILAND)
C.12-005 บันทึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมบริษัท Carl Zeiss Co.,Ltd. 
C.12-006 อัตลักษณ์สถาบันฯ 
C.12-009 สรุปแบบประเมินงานบริการศูนย์เครื่องมือกลาง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 
C.12-010 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปทัว่
ทั้งองค์กรส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนา 
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางดําเนนิการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ 
5. อัตลักษณ์เอกลักษณ ์
6. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรอืระดับชาติ 
7. หรือระดับนานาชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

C.13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 3 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
วิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ

ประจําปีในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (C14-001) มีการดําเนินการตาม
วงจรคุณภาพ PDCA กําหนดผู้รับผิดชอบ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน มีการประชุมสรุปผลและวางแผน
ก่อนการจัดกิจกรรม ทําให้จัดกิจกรรมตามแผนที่ได้วางเอาไว้ นอกจากน้ี ทุกกิจกรรมเมื่อมีการดําเนินงานแล้ว 
จะมีการประเมินโครงการทุกโครงการ เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการสรุป
ประเมินโครงการไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการคร้ังต่อไป (C14-002) 

มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยมีการจัดโครงการตามแผนงาน มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ

ปฏิบัติโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น ทําบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
กิจกรรมม่วนช่ืนสงกรานต์ วันครอบครัวนวัตกรรมโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2559 (C14-003) 

มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
วิทยาลัยสนับสนุนการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ

กิจกรรมนักศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมการเรียนการสอนหรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น การนําศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
(C14-004) 

มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์  

  วิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนกิจกรรม และมีผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทํากิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ 

มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  วิทยาลัยได้จัดโครงการซึ่งเป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอก เป็นการสร้างความ
สามัคคีในหมู่บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อบุคคลภายนอก เพ่ือเกิดความร่วมมือในการดําเนินการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการจรรโลงจิตใจ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทํานุบํารุงศาสนา ความกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เช่น ทําบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งบุคคลภายในและภายนอกมา
ร่วมงานอย่างสมํ่าเสมอเป็นต้น 
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รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

C.13–001 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

C.13–002 แผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559 
C.13–003 โครงการทําบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

กิจกรรมม่วนช่ืนสงกรานต์วันครอบครัวนวัตกรรม 
โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 

C.13–004 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 
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S.1 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต่อไปน้ี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
      จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ      = 19,175,655  = 1,743,241 

      11 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

มีรายงานผล
ดําเนินงาน
เบ้ืองต้น  
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/ 
มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ของระบบดี 
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

มีผลการดําเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 
ในระดับช้ันนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเน่ือง 
ส่งผลใหก้ารดําเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบช้ันนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
Class or 
Leading 
Practices) 

 
S.1 ตารางรายละเอียดของเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอก3 ป ี

ปีงบประมาณ 
จํานวนเงินสนบัสนนุ 

รวมเงินสนบัสนุน
จํานวนอาจารย์

ประจําและ 
นักวิจัย 

จํานวนเงินต่อจํานวน
อาจารย์และนักวิจัย 

ภายใน ภายนอก 

2556 975,000 1,062,590 2,037,590 8   คน 254,698 
2557 600,000 10,796,200 11,396,200 9   คน 1,266,244 
2558 615,790 17,200,942 17,816,732 19  คน 937,722 
2559 397,400 3,465,890 3,863,290 10 คน 386,329 
2560 1,162,500 19,175,665 19,175,655 11 คน 1,743,241 
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S.2 ตารางแสดงรายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 
หลักสูตร 

(1) 
รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนนุ จํานวน

อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนนุภายใน

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนนุ
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวน
เงินสนับสนนุ
งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/นกัวิจัย ผลงาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิศวกรรมระบบการ
ผลิต 

ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี 
 
 

การใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณและการทดสอบพื้นฐานเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปนเปื้อนของอนุภาคในไลน์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

 75,000 75,000 

Investigation of Heat Transfer in Reflow Tip  506,000 506,000 
ANSYS Training and Technology Transfer of Computer Aided 
Engineering 

 179,285 179,285 

ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน 
 

การปรับปรุงระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยระบบปฎิบัติการ ROS  567,000 567,000 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฎิบัติการระบบควบคมุอัตโนมัติ ครั้งที่ 4  487,600 487,600 
การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 3  471,500 471,500 

ดร.ฉัตรพล ภคศิริ สายอากาศสําหรับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง  40,000 40,000 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิศวกรรมระบบการ
ผลิตขั้นสูง 

ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร 
 

การพัฒนาตัวตรวจจับแบบหัวอ่านหลายหัวสําหรับระบบการบันทึกข้อมูล
เชิงแม่เหล็กความหนาแน่นสูงยิ่ง 

 120,000 120,000 

ผศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุ
ภาพ 

การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง  75,000 75,000 
การพัฒนาศักยภาพโมลด์พลาสติกสําหรับประยุกต์ในงานต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 1,276,000 1,276,000 

การพัฒนาระบบเลเซอร์ Marking สําหรับกระบวนการผลิตสายเคเบิ้ล
รถยนต์ 

  2,314,950 2,314,950 

การพัฒนาระบบจําลองประตูสไลด์อัตโนมัติ (power  slide door) 
สําหรับรถตู้ 

  447,700 447,700 

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมประตูอัตโนมัติ (power lifgate) สําหรับ
รถยนต์เอนกประสงค ์

  222,200 222,200 
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หลักสูตร 
(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนนุ จํานวน
อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนนุภายใน

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนนุ
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวน
เงินสนับสนนุ
งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/นกัวิจัย ผลงาน 

การพัฒนาระบบเลเซอร์ Marking สําหรับเขียนชิ้นงาพลาสติกประเภท
ต่างๆ 

  1,137,400 1,137,400 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรวิศวกรรมระบบการ
ผลิตขั้นสูง 

ดร.กมล วสะภิญโญกุล การศึกษา สร้างและทดสอบทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าไวแสงที่อิงจาก
สารละลาย 

 75,000 75,000 

ดร.สันทัด ชูวงคอ์ินทร์ การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฎิบัติการและวิจัย  210,500 210,500 
Consultant-based Universtiy Collaboration   345,000 345,000 
หน่วยปฎิบัติการวิจัยระบบการวัดขั้นสูง   1,080,000 1,080,000 
ศูนย์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ   4,350,000 4,350,000 

 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิช
วิไล 

หน่วยปฎิบัติการวิจัยระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ   1,980,000 1,980,000 

 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิช
วิไล 

ROS Robot Training   280,720 280,720 

 ดร.คมกฤษ   จักษุคํา UR Robot Application for Backend Test   2,934,800 2,934,800 

รวม  11  คน 1,162,500 18,013,155 19,175,655 

จํานวนเงินเฉลี่ยต่อคน(5)/(2) 1,743,241 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

S.1 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ ระดับ 5 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายของจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจํา ตามที่สถาบันฯ 
กําหนดให้ 
แหล่งเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แหลง่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เช่น วช. 
สกว. สวทช. เป็นต้น และหน่วยงานภาคเอกชน (บริษัทเอกชนที่มีความรว่มมือด้านการวิจัย) มีกระบวนการ
ติดตามผลการดําเนินงานทุกๆ เดือนจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
วิทยาลัยฯ มีนโยบายการส่งเสริมให้ได้ค่าเป้าหมายที่กําหนดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ 

1. กิจกรรม Technology Roadmap (ร่วมระหว่างวิทยาลัยฯ และภาคเอกชน) จัดขึ้นที่ จ.เพชรบุรี เพ่ือ
วางแผนการวิจัยระยะยาวกับภาคเอกชน 

2. การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย การจัดหาครุภัณฑ์การวิจัยให้กับ
อาจารย์ ตามรายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2560 

3. การใช้ระบบ performance based payment เป็นตัวกระตุ้นให้อาจารย์ทําวิจัย 

สรุปรายชื่อโครงการวิจัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.  2560  ดังรายละเอียดตารางข้างล่างนี ้
 

 
ผลการเปรียบเทียบจะเห็นว่า เงินสนับสนุนภายในของวิทยาลัยและภายนอกจากภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง 
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รายงานการประเมินตนเอง CUPT QA ประจําปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

106 

ผลการดําเนนิงาน 
3 ปี ดังน้ี 

1.  ประจําปีงบประมาณ 2558  เป็นจํานวนเงิน 17,816,732 .-บาท 
2.  ประจําปีงบประมาณ 2559  เป็นจํานวนเงิน  3,863,290.-   บาท 
3.  ประจําปีงบประมาณ 2560  เป็นจํานวนเงิน  19,175,655.-  บาท 

จะเห็นได้ว่าจํานวนเงินที่สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกน้ันปีงบประมาณ 2560 จะได้รับการ
สนับสนุนเงิน เป็นจํานวนเงิน 19,175,655 .- บาท มากกว่าปี 2558 และ ปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายใน
การส่งเสริมของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษาถัดไป วิทยาลัยยังคงรักษาระดับ (maintain) ของผลการดําเนินงาน
และนโยบายต่าง ๆ ต่อไป 

รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

S.1–001 สรุปรายช่ือโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
S.2–002 ระเบียบ ประกาศ กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
S.3-003 ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์การสนันสนุนทุนวิจัยภายใต้เงินรายได้ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
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S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time ofinternational students 

เกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินระดับการดําเนินงานเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจากเกณฑ์
ประเมินของ AUN – QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดําเนินการใน S.2 
Student Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดในโครงร่างองค์กร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษา Inbound / Outbound ปีการศึกษา 2558 

รายละเอียด 
ประเภทนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ประเภทนักศึกษาปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ

Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound
1–3 เดือน (0.25) - 2 - - - 6 1 - 
4–6 เดือน (0.50) - 1 - - - 2 - - 
7–9 เดือน (0.75) - - - - - - - - 
9–12 เดือน (1.00) - - - - - - - - 
 
ตารางสรปุจํานวนนิสิตต่างชาติ 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาต่างชาติทีล่งทะเบียน 

Inbound Outbound Full time Part time 
2558 - 3 - - 
2559 1 6 - - 
รวม - 9 - - 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time 
ofinternational students 

ระดับ 2 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน 

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งสู่ระดับสากลของสถาบัน วิทยาลัย
ได้ดําเนินการตอบสนองนโยบายโดยการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศโดย
ประสานงานกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถโดยการจัดประชุมกําหนดขั้นตอนการรับนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยมอบหมายให้
ดร.ฉัตรพล ภคสิริ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งน้ีวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการฝึกงาน
ต่างประเทศภาคฤดูร้อน ที่ประเทศไต้หวัน ในช่วงเวลามิถุนายน-กรกฏาคม 2559 เป็นเวลา 2 เดือน จํานวน 6 
คน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ คุ้มพะเนียด นางสาวชุตินาฏ ช่ืนอารมณ์ นางสาวญานิกา เจียระผกานนท์ 
นางสาวปนัดดา จามิกรขจรกุล นางสาวรัศมี สุวรรณแสง และนางสาวสร้อยเพชร ไชยนิล นอกจากน้ียังมี
นักศึกษาที่ได้ไปปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ ในช่วงเวลา มิถุนายน-พฤศจิกายน 2559 เป็นเวลา 6 เดือน 
ได้แก่ นางสาวปนัดดา  จามิกรขจรกุล นางสาวสร้อยเพชร  ไชยนิล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  

ผลจากการที่นักศึกษาได้ฝึกงานต่างประเทศ นักศึกษาได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน และได้
เรียนรู้การทํางานร่วมกับชาวต่างชาติ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ความรู้จากทฤษฎีที่เรียนรู้จาก
วิทยาลัยไปประยุกต์ใช้งาน 
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ผลการดําเนนิงาน 

 

 
 
นอกจากน้ี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงูได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Yoshiyuki  Ishikawa 

จากประเทศญีปุ่่น ทําวิจัยในห้องปฏิบัติการ Applied Electromagnetic Circuit Laboratory ของวิทยาลัย 
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

 

 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน: 
เอกสารหมายเลข รายละเอียด 

S.2–001 ผลการประเมนิของนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ 
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S.3  Green University   
 
การดําเนินการ 
 
 ในปี พ.ศ. 2559  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดําเนินงานมหาวิทยาลัย
สีเขียวเพ่ือการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนักศึกษาในทิศทางที่มุ่งสู่ความย่ังยืนอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  และเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI-Green University) เป็นแนวทางในการดําเนินการ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษา บุคลากร มีจิตสํานึกในการปกป้อง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ย่ังยืนต่อไป  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(UI 
Green metric World University Ranking 2016) ดําเนินการโดย University of Indonesia ประจําปี 
2016  ดังตาราง 
  
ตารางเก็บข้อมูลระดับสถาบัน (Ranking result ของ UI Green) 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ปี 2014 

คะแนน 
ปี 2015  

คะแนน 
ปี 2016  

ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Setting and Infrastructures) 844 909 1,105 
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Energy and Climate Change) 

1,045 1,039 568 

ของเสีย (waste) 1,050 1,125 750 
นํ้า (Water) 625 422 286 
การขนส่ง (Transportation) 775 609 689 
การจัดการศึกษา (Education) 104 376 569 

รวมคะแนน 4,443 4,480 3,967 
ลําดับที่ของไทย 12/15 12/19 17/22 
ลําดับที่ของโลก 259/361 185/407 361/516 

ที่มา :    http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking 
 
เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Greenmetric World University 
Ranking คิดเป็นคะแนนรวม 10,000 คะแนน ประกอบด้วย 
 ด้านที่ 1 ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน (ร้อยละ 15)    1,500 คะแนน 
 ด้านที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ(ร้อยละ 21)  2,100 คะแนน 
 ด้านที่ 3 ของเสีย (ร้อยละ18)      1,800 คะแนน 
 ด้านที่ 4 นํ้า (ร้อยละ 10)       1,000 คะแนน 
 ด้านที่ 5 การขนส่ง (ร้อยละ 18)      1,800 คะแนน   
 ด้านที่ 6 การจัดการศึกษา (ร้อยละ 18)     1,800 คะแนน   
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ตารางผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทยปี 2016 
 
อันดับ
ประเทศ
ไทย 

อันดับ
โลก 

มหาวิทยาลัย 
คะแนน
รวม 

ด้านท่ี 
1 

ด้านท่ี 
2 

ด้านท่ี  
3 

ด้านท่ี 
4 

ด้านท่ี 
5 

ด้านท่ี 
6 

1 70 มหาวิทยาลัยมหิดล 5,992 928 1,077 1,251 485 1,345 906 
2 102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5,678 1,301 961 798 320 731 1,567 
3 109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,638 858 846 1,101 470 1,200 1,163 
4 112 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5,619 1027 759 1,026 525 1,202 1,080 
5 122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5,515 828 657 1,149 256 1,266 1,359 
6 125 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5,483 1,118 962 798 800 673 1,132 
7 136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,377 896 626 825 400 1,188 1,442 
8 158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5,209 946 505 948 584 1,076 1,150 
9 166 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,162 1,237 656 573 320 1,016 1,360 
10 173 มหาวิทยาลัยศิลปากร 5,116 564 870 1,074 577 1,226 804 
11 199 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

4,819 
 

1,132 
 

856 
 

798 
 

202 
 

1,062
 

769 
 

12 225 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4,604 976 986 1,050 234 613 745 
13 235 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,495 1,236 868 573 220 465 1,133 
14 243 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 4,469 567 819 873 455 1,133 622 
15 261 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 4,354 1048 1,100 798 260 460 688 

16 280 มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 4,219 842 394 1,152 501 784 545 

17 
 

316 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

3,967 
 

1,105 
 

568 
 

750 
 

286 
 

689 
 

569 
 

18 329 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 3,867 437 645 1,152 456 556 621 
19 365 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,551 840 462 975 295 610 369 
20 376 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,475 599 756 723 345 606 446 
21 459 มหาวิทยาลัยบูรพา 2,758 791 124 324 115 1,153 251 
22 503 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2,037 178 455 399 46 514 445 

ท่ีมา :  http://greenmetric.ui.ac.id/overall‐ranking‐2016/ 

  
สําหรับปี พ.ศ. 2559 มีมหาวิทยาลัยเข้ารับการจัดอันดับทั้งหมด 503 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไทย

ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยกัน 22 สถาบัน ผลการจัดอันดับ พบว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่
ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  สําหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ในอันดับที่ 17 ของไทย 
และอันดับที่ 316 ของโลก  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 

S.3  Green University ระดับ 2 

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลยัมีการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาช่วยประหยัดนํ้าและไฟ โดย
การปิดป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดนํ้าประหยัดไฟฟ้า 
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ส่ังวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที  ๕๕ / ๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

-------------------------------- 
 ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา
ทุกปี เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 

๑ ผศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง ที่ปรึกษา 
๒ ผศ.ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ ประธานกรรมการ 
๓ ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต กรรมการ 
๔ ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน กรรมการ 
๕ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  วสะภิญโญกุล กรรมการ 
๖ ดร.ฉัตรพล   ภคศิริ กรรมการ 
๗ ดร.วิไลลักษณ์  ศิริวงศ์รังสรร กรรมการ 
๘ ผศ.ดร.ชานนท์  วริสาร กรรมการ 
๙ ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี กรรมการ 

๑๐ ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ กรรมการ 
๑๑ ดร.สันทัด  ชูวงค์อินทร์ กรรมการ 
๑๒ นางสาววนิดา  นพรัตน์ กรรมการ 
๑๓ นางจินตนา  ทิพย์จักษุรัตน์ กรรมการ 
๑๔ นางสาวภวรรณตรี  บ่อไทย กรรมการ 
๑๕ นางสาวพิมพาภรณ์  ม่ันพิริยะกุล กรรมการ 
๑๖ นายพิจิตร  คชชา กรรมการ 
๑๗ นายนฤชิต  สร้อยเพ็ชร กรรมการ 
๑๘ นางสาวภิณญาพัชญ์  ตั้งพร้อมจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙ นางสาววันทนา  ช้างชัย กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังน้ี  
๑. กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันการดําเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
๒. ติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยดําเนินไป

อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทํา

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส่ัง ณ วันที่    ๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

 
  
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  บุญแสง) 
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมล 
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คณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  บุญแสง  โทรศัพท์สายใน 2156 
 โทรศัพท์สายตรง 02-3298270 

รองคณบดี 
ดร.เลิศศักด์ิ  เลขวัต โทรศัพท์สายใน 2152 

ผู้จัดทํารายงาน 
ผศ.ดร.ราชศักด์ิ  ศักดานุภาพ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  วสะภิญโญกุล 
นางสาววันทนา  ช้างชัย 

อาจารย์ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมการผลติขั้นสงู 
ผศ.ดร.ราชศักด์ิ  ศกัดานุภาพ รักษาการหัวหน้าภาควิชา 
ดร.ฉัตรพล   ภคศิริ ผู้ช่วยคณบดี 
ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน ผู้ช่วยคณบดี 
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  ศริิวงศ์รังสรร อาจารย์ประจํา 
ผศ.ดร.ชานนท์  วริสาร อาจารย์ประจํา 
ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี อาจารย์ประจํา 
ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจรญิ อาจารย์ประจํา 
ดร.สันทัด  ชูวงศ์อินทร์ อาจารย์ประจํา 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  วสะภิญโญกุล  อาจารย์ประจํา 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงานข้อมูล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลติขั้นสงู 
นางสาววนิดา  นพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางจินตนา  ทิพย์จักษุรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวภิณญาพัชญ์  ต้ังพร้อมจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาววันทนา  ช้างชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวภวรรณตรี  บ่อไทย นักวิทยาศาสตร์ 
นางสาวพิมพาภรณ์  มั่นพิริยะกุล นักวิทยาศาสตร์ 
นายพิจิตร  คชชา วิศวกร 
นายนฤชิต  สรอ้ยเพ็ชร วิศวกร 

 
 


