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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

 
1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดหลักตามแผนกลยุทธ์ และมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้าง
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล  และตอบสนองความต้องการของสังคม” ตามพันธกิจของการผลิต
วิศวกรที่คิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่สากล การบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการ
สอน และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามดัชนีชี้วัด
หลัก และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพตามที่กําหนด โดยคะแนนผลการประเมินของคณะฯ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบคิดเป็น 4.59  ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  และเมื่อ
พิจารณาในรายองค์ประกอบแล้วพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก มี 6 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  องค์ประกอบด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา องค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบด้านการเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ  ในระดับดี มี 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบด้านการวิจัย และองค์ประกอบด้านระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
คณะฯ มีคะแนนรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยได้ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

รวมทั้งได้จัดทําแผนย่อยสนับสนุนตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้นใหม่ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
คณะฯ มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 

11หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักสูตรปรับปรุงและเปิดสอนในปี
การศึกษา 2554  ทุกหลักสูตรได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนดและมี
รายงาน มคอ 7 และครบตามตัวบ่งชี้  กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้ง จากนักศึกษาเอง ผู้บริหารระดับภาควิชา  ผู้บริหารในระดับคณะฯ  ผู้ใช้บัณฑิต และเครือข่ายศิษย์เก่า
ในรูปแบบการสอน  เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ทุกหลักสูตรมีวิชาฝึกงานและวิชาโครงงานซึ่งถือเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์  ระบบประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ การเปิดปิดรายวิชาและการทวนสอบได้ดําเนินตามกรอบ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด  

คุณภาพของนักศึกษาแรกเข้ามีแนวโน้มด้อยลงเทียบจากสัดส่วนของนักเรียนที่มาจากระบบสอบกลาง  
งานรับนักศึกษาได้นักศึกษาจากแผนประมาณร้อยละ 91  แนวโน้มนักศึกษาทุกชั้นปีที่สอบผ่านเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2553 สูงขึ้นประมาณร้อยละ 2 และตกออกลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.84  พัฒนาการนี้ดีขึ้น ส่วนอัตรา
นักเรียนปี 1 ที่สอบผ่าน 2.00 ประมาณร้อยละ 74  และจํานวนนักศึกษาที่รับการจัดสรรสาขาในรอบแรกมากขึ้น
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เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  กระบวนการดูแลนักศึกษาในปีนี้ดีขึ้นจากการที่ให้ความสําคัญในเรื่องของปัญหารายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยทํางานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และมีการประชุมนักศึกษาปี 1 อย่างต่อเนื่องตลอดภาค
การศึกษา  นอกจากนี้ มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงการหารือด้านผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในกรรมการวิชาการและกรรมการประจําคณะฯอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ระบุผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ ที่สําคัญคือ ร้อยละของการได้งานทําที่ดีขึ้น ความพึงพอใจ
ผู้ประกอบการในคุณภาพของบัณฑิตได้คะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บัณฑิตค่อนข้างพอใจในจริยธรรมของ
นักศึกษา  ขณะที่ทักษะทางปัญญาในบางองค์ประกอบน่าจะปรับปรุงทั้งนี้ทักษะดังกล่าวจะเป็นทักษะสนับสนุน
สําคัญในการที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่จบจากสถาบันอื่นๆได้  ตัวบ่งชี้สําคัญร้อยละ
ของผู้รับการทดสอบใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพผ่าน มีแนวโน้มในระดับทรงตัวประมาณร้อยละ 79    ซึ่งยังห่าง
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 95   

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 การดําเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดย
คณะฯ จัดระบบและกลไกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตขณะกําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา  สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
ทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
และระหว่างสถาบัน   มีระบบไอทีรองรับการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร พร้อมการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา  

 
ในการดําเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การปฏิบัติตามแนวทางดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ให้บรรลุเป้าหมายเกินร้อยละ 80 นั้น ถือเป็นแนวทางที่ดีและควรปฏิบัติให้ได้ในทุกภาคส่วนของคณะฯ เพื่อ
เสริมให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ดําเนินการไปอย่างมีระบบและมีคุณภาพ มีการจัดโครงการสัมมนากิจกรรม
นักศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา มีการวางแผนการจัดกิจกรรมในภาพรวม โดยมีสโมสรนักศึกษา และทุกชุมนุม
ในคณะฯ เข้าร่วมในการวางแผนร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2554 นี้ ได้มีการจัดโครงการสัมมนา
กิจกรรมนักศึกษาครึ่งปีการศึกษา เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่ต้อง
ดําเนินการต่อเนื่อง และเน้นย้ําถึงกิจกรรมที่ยังไม่ถึงกรอบเวลาการจัดกิจกรรม 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  มีการกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายของคณะฯที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯและของชาติ โดยคณะฯได้กําหนด 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ให้ความสําคัญกับการวิจัย และกําหนดทิศทางความเป็นเลิศด้านการวิจัยใน 6 ทิศทาง ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ คือ 

1. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ 
3. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
4. ทิศทางความเปน็เลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการฟื้นฟสูมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้พิการและ

คนชรา 
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5. ทิศทางความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร ์
6. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศใน 6 ทิศทางนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้าง
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลายมิติ โดย
ใช้งบประมาณจากส่วนต่างๆ ทั้งจากงบรายได้และกองทุนวิจัย เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยและงานด้านบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีนโยบายต่างๆ ที่นําไปสู่การสร้างงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบัณฑิตศึกษา และการสร้างชื่อเสียง
ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สําคัญ ๆ เช่น  1) การสนับสนุนทุนสําหรับการพัฒนาเครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วย
วิจัย สถานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และ สาขาความเป็นเลิศ) อย่างต่อเนื่อง  2) การสนับสนุนทุนในการทําวิจัยและ
สนับสนุนผู้ช่วยวิจัย  3) การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร โดยจัดให้มีกลไกรองรับที่สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ 
การจัดตั้งคลินิกการเขียนบทความ (Publication Clinic) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  4) การสนับสนุน
และส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้นโดยจัดตั้งคลินิกนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Innovation and Intellectual Property Clinic) เพื่อผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  และ
อํานวยความสะดวกให้เจ้าของผลงานดําเนินการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  5) จัดตั้งศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and 
Technology Service center: ETS-Center) เพื่อจัดให้มีบริการด้านคําปรึกษา ออกแบบ จัดหาและจัดสร้าง
เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในคณะฯ  มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดถึงการบริการ
วิชาการด้านวิศวกรรม  โดยมุ่งหวังให้ผู้วิจัยมีความสะดวกในการขอทุนจากแหล่งงานภายนอกและทําวิจัยในอนาคต 
อันเป็นการส่งเสริมการวิจัยให้มีมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั้งยังเป็นการสร้างรายได้กลับสู่คณะฯ 
เพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างความรู้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทําวิจัยของ
นักวิจัยคณะฯ และนักวิจัยอื่นๆในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

ในส่วนการส่งเสริมยกระดับชุมชน สังคมด้วยการวิจัย คณะฯสนับสนุนให้มีการนําผลวิจัยสู่การเรียนการ
สอนและสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานวิจัยที่เน้นความสมดุลระหว่าง “การ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์” และ “การวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง” โดยในส่วน
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นจะเน้นการวิจัยแบบ Community or Area based research เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาพื้นที่ ดังเช่นมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และอุตสาหกรรม หน่วยงานและสังคมในภูมิภาค (ภาคใต้) 
เป็นสําคัญ 

ในส่วนของการกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะฯ จัดให้มีคณะกรรมการวิจัย
ประจําคณะฯ คอยกํากับดูแล การดําเนินการตามกลไกข้างต้นแบบขนานกันไปพร้อมๆ  กันในทุกๆ ด้าน ทําให้ในปี
การศึกษา 2554 คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งสิ้น 
62,784,094 บาท คิดเป็นเงินสนับสนุนต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 394,868.52 บาท/คน มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 146 เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.25    มีงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์จํานวน 39 เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.03  มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจํานวน 18 เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.49   มีจํานวนงานวิจัยที่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดและได้รับเลขที่คําขอแล้ว 
ทั้งหมด 56 เรื่อง  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  แต่ยังไม่มีการอนุมัติในปี
การศึกษา 2554 ที่ผ่านมา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เน้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นไปตามทิศทาง สาขาความเชี่ยวชาญของ

คณะฯ  5 ด้าน เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่  1) 
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน  2) ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 4) ด้าน
เทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และ 5) ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต สําหรับใน
ส่วนของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้บรรลุผลและเกิดความยั่งยืน
กับชุมชน  คณะฯ ได้มุ่งเน้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่หลัก และอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ได้แก่ อาหารทะเล 
ยางพารา ปาล์ม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการ/กิจกรรมในลักษณะให้เปล่าแก่ผู้ด้อยโอกาสด้วย 

 
ผลการดําเนินงานด้านบริการวิชาการในปีการศึกษา 2554  มีโครงการที่เป็นไปตามจุดเน้น/สาขาความ

เชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น 29 โครงการ โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน/การวิจัย จํานวน 13 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 44.83  และมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 8 โครงการ จากจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีกลไกและแผนงานรองรับกับการจัดกิจกรรม

ประจําปี 2554 มีการบูรณาการงาน เผยแพร่ ประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานเป็นไป
ตามวงจรคุณภาพสําหรับด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการนั้น ได้จัดกิจกรรมทั้งในระดับคณะฯ และ
จัดโครงการต่างๆ ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีผลการดําเนินการ 5 ข้อ จากทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งไม่มีการ
สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่างๆ ได้ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 และ 2555 รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรที่จัดขึ้นโดยคณะฯ ได้ดําเนินการตามวงจรคุณภาพเช่นกัน แต่เป็นการ
ยากที่จะได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานที่
สอดคล้อง ทั้งในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับ
คณะฯ และภาควิชา มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งได้เริ่มนําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดี
มาก 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

คณะฯ มีแผนต่างๆ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการ
จัดสรรเงิน แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ แผนการใช้เงินรายได้พัฒนาภาควิชา คณะฯ มี
การจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มีการรายงานสรุปฐานะทางการเงินให้ คณะกรรมการประจําคณะฯ 
รับทราบทุกไตรมาส และรายงานสรุปฐานะทางการเงินสําหรับเงินรายได้ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์/ตัดสินใจ โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินของคณะฯ  ให้
เป็นไปตามระบบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กําหนด 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายตัวบ่งชี้
ตามดัชนีชี้วัดหลัก และมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และสมศ. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
และนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงแก้ไข ในการดําเนินการเพื่อให้มีการประกันคุณภาพในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน คณะฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ทั้งจากการ
เรียนการสอน รายวิชาแนะนําวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชาโครงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ซึ่ง
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้จัด ต้องดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA-Par 
 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
คณะฯ ได้นําผลการประเมินองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” (3D) ปีการศึกษา 2552 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นไปในแนวทางของนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี ซึ่งจากรายงาน
การประเมินนั้นบ่งบอกว่าคณะฯ ยังไม่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2554 คณะฯ จึงได้ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กระจายทั่วคณะฯ จํานวน 44 จุด 
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และมีการจัดให้นักศึกษาได้ออกเสียงในการรับรองทีม
สโมสรนักศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

สําหรับกิจกรรมที่ดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดในหลายกิจกรรม โดยคณะฯ ภาควิชา 
สโมสรนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ควรถ่ายทอดวิธีการ 
และองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ ไปยังทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป 

ตัวบ่งชี้ สํานักงาน ก.พ.ร.   
ในประเด็นการพัฒนาทักษะสนับสนุนที่รองรับการเปิดอาเซียนเสรี ตัวบ่งชี้สําคัญที่น่าจะต้องพัฒนาคือด้าน

ภาษาต่างประเทศ  แม้จะผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างต่ําแต่ยังห่างจากเป้าหมายสูงสุด 
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2. รายนามคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา ประธานกรรมการ 
2.2 รองศาสตราจารย์ประดษิฐ ์ มีสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช กรรมการ 
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจดิจรรย ์ ศิริวงศ ์ กรรมการ 
2.5 ดร.วันดี  อุดมอักษร  กรรมการ 
2.6 ดร.อุษา  อินทรกัษา  กรรมการ 
2.7 นายบุญสิทธิ์   บัวบาน กรรมการ 
2.8 นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน ์ เลขานุการ 
2.9 นางสุนัทณ ี แสงแจ่ม เลขานุการ 
2.10 นางสาววรรณวมิล นาคะ เลขานุการ 

 
3. วัตถุประสงค์การประเมิน 

3.1 เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคณุภาพการดําเนนิงาน 
3.2 เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3.3 เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 
3.4 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนนิงานตาม KPIs  และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปัจจุบัน 
3.5 เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

4. บทนํา 
4.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ/หน่วยงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อตั้งเป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ
ที่ต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต้ ฉะนั้นวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จึงให้ความสําคัญกับการมุ่งผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2510 จํานวน 50 คน ระดับ
ปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ในปี 2514 คณะฯได้ผลิตบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จํานวน 13 คน   ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอน
หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ปริญญาโท 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร  รวมถึงได้จัดตั้ง
สถานวิจัยเฉพาะทาง 5 สถานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านวิจัยของคณะฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การิจัย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 4.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์

วิสัยทัศน ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล  และตอบสนองความ

ต้องการของสังคม 
พันธกิจ 
1) ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ทําเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม 
2) สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่สากล 
3) บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 
4)  สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ที่เปิดกว้างต่อสังคม 
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วัตถุประสงค์ 
1)   เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในปริมาณที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 
2) ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสู่การพึ่งตนเอง 

ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3) ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ 
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4.3  โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 

 

    - แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ 



- 9 - 

   - แผนภูมิสายการบริหารงาน 
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4.4 รายชื่อคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
1. รองศาสตราจารย์.ดร.จรญั  บญุกาญจน ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์  
2. อาจารยว์ินิจ   จึงเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  
3. ดร.สุธรรม  สุขมณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4. รองศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์
5. รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสมัพันธ์  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ ์ เรืองพีระกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยิา  เกาศล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริิยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการพเิศษ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  อณุหวิวรรธน ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา  สินธวาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคณุภาพ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เคารพาพงศ ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  
15. รองศาสตราจารย์ กําพล  ประทีปชัยกรู หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานชุ  แสงวิเชียร   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรฐั  สมัครัฐกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
18. อาจารย์ปราโมทย์  จูฑาพร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  เจตวิจิตร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล หน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมอืงแร่และวัสดุ  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน ์ ผู้อํานวยการหลกัสูตรการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
22. ดร.อนันท์ ชกสุริวงค ์ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมศาสตร ์

  
 4.5  หลกัสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรท์ัง้ในระดับปริญญา
ตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอกจาํนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
  1.วิศวกรรมไฟฟ้า   1.วิศวกรรมไฟฟ้า 1.วิศวกรรมไฟฟ้า 
  2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมเครือ่งกล 
  3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา 3.วิศวกรรมโยธา 
  4.วิศวกรรมอตุสาหการ  4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
  5.วิศวกรรมเคมี   5.วิศวกรรมเคมี 5.วิศวกรรมเคม ี
  6.วิศวกรรมเหมืองแร ่   6.วิศวกรรมเหมืองแร ่ 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 7.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  8.วิศวกรรมสิง่แวดล้อม   8.วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 8.วิศวกรรมวัสดุ 
  9.วิศวกรรมวสัดุ   9.วิศวกรรมวสัดุ  
10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการอตุสาหกรรม (ภาคสมทบ)  
11.วิศวกรรมเมคาทรอนกิส์ 11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
12.วิศวกรรมชวีการแพทย ์   
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     4.6 จํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 

3,168 คน 589 คน 87 คน 3,844 คน 
 

 4.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 
จํานวนอาจารย ์

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย ์ 5 36 36 77 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 23 41 65 
รองศาสตราจารย ์ - 9 25 34 
ศาสตราจารย ์ - - 1 1 

รวม (คน) 6 68 103 177 
จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 159 
จํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (คน) 18 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ (คน) 177 
 

จํานวนบุคลากร 
สถานภาพ จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 64.00 
พนักงานเงินรายได ้ 79.00 
พนักงานมหาวทิยาลัย 20.50 
ลูกจ้างประจํา 32.00 

รวม 195.50 
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4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณ และอาคารสถานที่    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ังการจัดการด้านการบริหารภายในและการสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ มีการ
ขยายภาระงานด้านการเรียนการสอน   การปรับปรุงด้านอาคารสถานที่รวมถึงการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 96,973,800 บาท  คิดเป็นงบ
บุคลากรร้อยละ 91.94  งบดําเนินงานร้อยละ 8.06  ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณด้านอื่นๆ งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรคณะฯ ได้ใช้สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯ ท้ังทางด้านการเรียนการสอน การบริหาร  การวิจัย การ
บริการวิชาการ รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมด้านอื่นๆ   

 
จากการที่คณะฯ ได้มีการขยายภาระงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านอื่นๆ   ซ่ึงต้องใช้งบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ มากมาย  งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องใช้งบเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาสนับสนุนอีกแหล่งหนึ่ง  เพื่อใช้สนับสนุนด้านการจัดการ
เรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการวิจัย  สนับสนุนเงินรางวัลผลงาน
ตีพิมพ์  กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  โดยมุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น   ท้ังภาครัฐและ
เอกชน   การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ดูงาน  ฝึกอบรม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  รวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่นๆ อีกมากมาย  โดยในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ได้ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ จํานวน 83,146,845.73 บาท   

 
ด้านอาคารสถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 40 ไร่  มีอาคารด้านการเรียนการสอน 

ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ   มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 52,293  ตารางเมตร  โดยประกอบด้วยอาคารต่างๆ  ท้ังเป็นอาคารขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก จํานวน 14 หลัง  ประกอบด้วย  อาคารสตางค์ มงคลสุข  อาคารบรรยายกลาง เป็นอาคารที่ใช้สําหรับ
การเรียนการสอน อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  อาคารโรงหล่อโลหะ อาคาร
โรงไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อาคารปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์   อาคาร
โรงช่างไม้และเรือนเพาะชํา  อาคารโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน    
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และอาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร  

 
อาคารท่ีมีพื้นที่มากท่ีสุด ได้แก่ อาคารสตางค์ มงคลสุข มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,560 ตารางเมตร  คิดเป็นร้อย

ละ 45.05 ของพื้นที่ท้ังหมด  รองลงมาได้แก่ อาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,229  
ตารางเมตร   คิดเป็นร้อยละ 19.56 ของพื้นที่ท้ังหมด นับเป็นระยะเวลาประมาณ 45  ปี ต้ังแต่เริ่มก่อตั้งอาคารของคณะฯ 
จนถึงปัจจุบัน อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ เริ่มมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม  จําเป็นต้องได้รับการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพคงทนและใช้งานได้อยู่เสมอ 

 
 

4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน   

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดในด้านอาคารสถานที่
โดยเฉพาะอาคารสตางค์ มงคลสุข ท่ีมีโครงสร้างเป็นหลังคาลูกโดม สําหรับภายในองค์กร คณะฯ ได้พยายามที่จะสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า และความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร      มีความรักใคร่ สามัคคี
กลมเกลียว  และอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี  ระบบการบริหารจัดการโปร่งใส่ ยุติธรรม และมีความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกคน
ในองค์กรร่วมรับผิดชอบมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความสุจริต และโปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความชอบ
ธรรมในทุกกระบวนการ  มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน แน่นอน และเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี
ความสามารถในบริบทของความเป็นสากล และการยอมรับความหลากหลายของความคิด แสวงหาความรู้เพื่อให้เป็นองค์กร
ท่ีทันสมัยเสมอ และนําความรู้มาแบ่งปัน  เพื่อทําให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ    
ดังค่านิยม และสมรรถนะหลักของคณะฯ  ดังนี้ 
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ค่านยิม 
Professionalism   ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างสมปัญญา ถูกต้อง มีมาตรฐาน และรวดเร็ว มุ่งมั่น และมีจิต

สาธารณะ 
Social responsibility เป็นที่พึ่งและชี้นําสังคม, แลกเปลีย่นและแบ่งปัน, บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 
Unity มีความรักและสํานึกร่วมเป็นหนึ่งขององค์กร, ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย 

 

สมรรถนะหลกั 
ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมและองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพหลากหลายสาขา 

 
จากภารกิจหลักขององค์กร คือ การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตท่ีจะให้เป็นคนเก่งในวิชาการและวิชาชีพ  เป็นคนดี มี
บุคลิกภาพ มีความเป็นมนุษย์ท่ีดีท้ังกาย (บุคลิกภาพ สุขภาพ) วาจา (ปิยวาจา สื่อสาร ได้ดี) ใจ (มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ)  
และเป็นผู้รู้บทบาทหรือหน้าท่ี มีชีวทัศน์ โลกทัศน์ท่ีเหมาะสม 
 
 
5. วิธีประเมิน 

5.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยีย่ม) 
ก่อนการตรวจเย ี่ยม :  

1.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชมุร่วมกันเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม กําหนดเนื้อหา
สาระสําคัญของการตรวจเยี่ยม เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ครบถว้น สมบูรณ์   

2.  ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาทีจ่ะตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
ผลการประเมิน และค่าคะแนนตามเกณฑข์องสกอ. และสมศ.  

3.  ประสานงานกับคณะวิชาเพื่อร่วมเตรยีมแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างการตรวจเย ี่ยม :   

1.  บันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม พิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูลทีต่รวจพบ 
2.  สรุปผลการตรวจประเมิน และร่วมกันใหข้อ้เสนอแนะ  

หลังการตรวจเย ี่ยม :   
1.  นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ให้ผู้บรหิารและบุคลากรของคณะวิชาทราบ 
2.  จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้แก่คณะวิชาที่รับการประเมนิ 
 

5.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล 
- ตรวจสอบหลักฐานจากเอกสารที่ปรากฏและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบคะแนนผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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  5.3 แผนการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนการประเมิน 
ห้องประชุม 3   อาคารบริหารชั้น 2 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการฯ พบทีมบริหารและบุคลากร 
- แนะนําคณะกรรมการและชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
- รับฟังสรุปผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- กรรมการฯ ซักถาม/ขอข้อมูล   

ห้องประชุมมงคลสุข 
- ทีมบริหารและผู้เกี่ยวข้องของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
กลุ่มที่ 1   
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา/ นายบุญสิทธ์ิ  บัวบาน/ 
นางสุนัทณี  แสงแจ่ม 
(องค์ประกอบที่ 1 , 7, 8, 9 และ 10)   
กลุ่มที่ 2 
รศ.ประดิษฐ์  มีสุข/ดร.วันดี  อุดมอักษร/ 
ดร.อุษา  อินทรักษา/ นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์ 
(องค์ประกอบที่ 2, 3 และ 6) 
กลุ่มที่ 3 
ผศ.ดร.วรัญญู  ศรีเดช/ ผศ.เจิดจรรย์  ศิริวงศ์/ 
นางสาววรรณวิมล  นาคะ 
(องค์ประกอบที่ 4 , 5 และตัวบ่งชี้ ก.พ.ร.) 

10.00-11.00 น. 
 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร   
กลุ่มที่ 1  
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา/  
นายบุญสิทธ์ิ  บัวบาน/นางสุนัทณี  แสงแจ่ม 
- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และ

สาธารณูปการ 
-    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
-    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ห้องประชุมมงคลสุข 
- ทีมบริหารและผู้เกี่ยวข้องของคณะ/  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

10.00-11.00 น. 
 

กลุ่มที่ 2 
รศ.ประดิษฐ์  มีสุข/ดร.วันดี  อุดมอักษร/ 
ดร.อุษา  อินทรักษา/ นางสาวเจนวดี   
หิรัญรัตน์ 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้อํานวยการหลักสูตรการจัดการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 

ห้องประชุม 3  อาคารบริหารชั้น 2 
- ทีมบริหารและผู้เกี่ยวข้องของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
10.00-11.00 น. 

 
กลุ่มที่ 3 
ผศ.ดร.วรัญญู  ศรีเดช/ ผศ.เจิดจรรย์   
ศิริวงศ์/นางสาววรรณวิมล  นาคะ 
- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ * 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการ

พิเศษ 
- รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์* 
- ผู้อํานวยการสถานวิจัย 

 

ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ทีมบริหารและผู้เกี่ยวข้องของคณะ/  
- คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่ม 1 สัมภาษณ์บุคลากร 
- บุคลากรสายวิชาการ  4  คน 

(11.00-11.30 น.) 
-    บุคลากรสายสนับสนุน  4 คน 
      (11.30-12.00 น.) 

ห้องมงคลสุข 
- ผู้เกี่ยวข้องของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

11.00-12.00 น. กลุ่ม 2 สัมภาษณ์นักศึกษา 
- นักศึกษาปริญญาตรี   

อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 
และ นายกสโมสรนักศึกษา 
(11.00-11.30 น.) 

-    บัณฑิตศึกษา อย่างน้อยสาขาละ 2 คน 
     (11.30 – 12.00 น.) 

ห้องประชุม 3  อาคารบริหารชั้น 2 
-  ผู้เกี่ยวข้องของคณะคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

11.00-12.00 น. กลุ่ม 3 ผู้ใช้บัณฑิต/บริการและผู้ปกครอง 
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
- ผู้ใช้บัณฑิต  อย่างน้อย 2 คน    
- ผู้ปกครอง   อย่างน้อย 2 คน 
- ศิษย์เก่า     อย่างน้อย 2 คน 
- ผู้ใช้บริการ  อย่างน้อย 2 คน 

 

ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ผู้เกี่ยวข้องของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 เยี่ยมชมภาควิชา/หน่วยงาน 

กลุ่มที่ 1  
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา/  
นายบุญสิทธ์ิ  บัวบาน/นางสุนัทณี  แสงแจ่ม 
 

13.00-14.00 น. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์  ห้องประชุมฝ่ายฯ 
14.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องประชุมภาควิชา 
15.00-16.00 น. สํานักงานเลขานกุารคณะ   

 
 
 
 

ห้องประชุมมงคลสุข 
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วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 กลุ่มที่ 2 

รศ.ประดิษฐ์  มีสุข/ดร.วันดี  อุดมอักษร/ 
ดร.อุษา  อินทรักษา/ นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์ 

13.00-14.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องประชุมภาควิชา 
14.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ห้องประชุมภาควิชา 
15.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องประชุมภาควิชา 

 
 กลุ่มที่ 3 

ผศ.ดร.วรัญญู  ศรีเดช/  
ผศ.เจิดจรรย์ ศิริวงศ์/นางสาววรรณวิมล  นาคะ 

13.00-14.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมภาควิชา 
14.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องประชุมภาควิชา 
15.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ห้องประชุมภาควิชา 
16.00-17.00 น. สรุปผลการประเมินประจําวัน ห้องประชุม 3    

* เป็นตําแหน่งบริหาร ในปีการศึกษา 2555 
 

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 
วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 

08.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ห้องประชุม 3 อาคารบริหารชัน้ 2 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

11.00-12.00 น. คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ด้วย
วาจากับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมมงคลสุข 
- คณบดี ทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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6. ผลการประเมิน (ประเภทสถาบัน: กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัญฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) 
6.1 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง   สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(/ = บรรลุ, 
X=ไม่บรรลุ) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 
สกอ. ท่ี 1.1 7 8 / 5.00 
สมศ. ท่ี 16 

 
      

สมศ. ท่ี 16.1 5 4 X # 
สมศ. ท่ี 16.2 3.51 4.30 / # 
สมศ. ท่ี 17 5 5 / # 
สกอ. ท่ี 2.1 7 6 X 4.00 

สกอ. ท่ี 2.2 56 
103.00 

58.19 / 
4.85 

177.00 

สกอ. ท่ี 2.3 21 
35.00 

19.77 X 
3.30 

177.00 
สกอ. ท่ี 2.4 5 7 / 5.00 
สกอ. ท่ี 2.5 5 7 / 5.00 
สกอ. ท่ี 2.6 7 6 X 5.00 
สกอ. ท่ี 2.7 6 6 / 5.00 
สกอ. ท่ี 2.8 5 4 X 4.00 

สมศ. ท่ี 1 90 
446.00 

82.14 X 
4.11 

543.00 
สมศ. ท่ี 2 3.51 4.17 / 4.17 

สมศ. ท่ี 3 15 
90.75 

104.31 
/ 5.00 

87.00 

สมศ. ท่ี 4 50 
11.00 

183.33 
/ 5.00 

6.00 

สมศ. ท่ี 14 4.4 
823.00 

4.65 / 
3.87 

177.00 
สกอ. ท่ี 3.1 7 7 / 5.00 
สกอ. ท่ี 3.2 6 6 / 5.00 
สกอ. ท่ี 4.1 7 5 X 3.00 
สกอ. ท่ี 4.2 6 6 / 5.00 

สกอ. ท่ี 4.3 325,000 
62,784,094.00 

394,868.52 
/ 

5.00 
159.00 

สมศ. ท่ี 5 20 
79.25 

44.77 
/ 

5.00 
177.00 

สมศ. ท่ี 6 5 
39.00 

22.03 
/ 5.00 

 
 

177.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(/ = บรรลุ, 
X=ไม่บรรลุ) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

สมศ. ท่ี 7 5 
13.25 

7.49 
/ 

3.74 
177.00 

สกอ. ท่ี 5.1 5 5 / 5.00 
สกอ. ท่ี 5.2 5 5 / 5.00 

สมศ. ท่ี 8 30 
13.00 

44.83 / 
5.00 

29.00 
สมศ. ท่ี 9 5 5 / 5.00 
สมศ. ท่ี 18 

 
      

สกอ. ท่ี 18.1 5 4 X # 
สกอ. ท่ี 18.2 5 4 X # 
สกอ. ท่ี 6.1 5 5 / 5.00 
สมศ. ท่ี 10  4 5 / 5.00 
สมศ. ท่ี 11 3 4 / 5.00 
สกอ. ท่ี 7.1 7 7 / 5.00 
สกอ. ท่ี 7.2 5 5 / 5.00 
สกอ. ท่ี 7.3 5 5 / 5.00 
สกอ. ท่ี 7.4 5 5 / 4.00 
สมศ. ท่ี 12       
สมศ. ท่ี 13 4.00 4.18 / 4.18 
สกอ. ท่ี 8.1 6 7 / 5.00 
สกอ. ท่ี 9.1 7 8 / 4.00 
สมศ. ท่ี 15* 4.25 4.62 / # 

    คะแนนเฉลี่ย  4.59 
* ไม่นํา สมศ.ท่ี 15-18 มาคํานวณคะแนนเฉลี่ย 
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6.2 รายงานตารางที ่ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.0<=1.5การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 2 4.38 4.50 4.36 4.41 ดี   

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 4 5.00 4.00 4.58 4.46 ดี   

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 7 - 4.75 4.18 4.64 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 ดี * 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.54 4.67 4.51 4.59 ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
* ไม่นํา สมศ.ท่ี 15-18 มาคํานวณคะแนนเฉลี่ย 
 

6.3 รายงานตารางที ่ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.0<=1.5การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.46 4.46 ดี   

มาตรฐานที่ 2             

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.71 4.18 4.65 ดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข 4.54 4.56 4.57 4.56 ดีมาก * 

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 4.58 4.75 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

4.54 4.67 4.51 4.59 ดีมาก 
 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    
* ไม่นํา สมศ.ท่ี 15-18 มาคํานวณคะแนนเฉลี่ย 
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6.4 รายงานตารางที ่ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

0.0<=1.5การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.83 4.61 4.71 ดีมาก  

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.44 4.39 4.48 ดี * 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.07 5.00 4.40 4.47 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมุมมอง 

4.54 4.67 4.51 4.59 ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

* ไม่นํา สมศ.ท่ี 15-18 มาคํานวณคะแนนเฉลี่ย 
 

6.5 รายงานตารางที ่ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

0.<=1.5การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  

(1)ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก  

(2)ด้านวิชาการ 4.07 4.33 3.87 4.17 ดี  

(3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

(4)ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.18 4.60 ดีมาก * 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน
ท่ี 1 

4.38 4.60 4.03  -  

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.46 4.66 ดีมาก  

(2)ด้านการวิจัย 5.00 4.00 4.58 4.46 ดี  

(3)ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

0.<=1.5การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4)ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน
ท่ี 2 

5.00 4.75 4.58  -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.54 4.67 4.51 4.59 ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
* ไม่นํา สมศ.ท่ี 15-18 มาคํานวณคะแนนเฉลี่ย 

 
6.6 สรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคป์ระกอบ 
 

ลําดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 ดีมาก 
2 การผลิตบัณฑิต 4.41 ดี 
3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 5.00 ดีมาก 
4 การวจิัย 4.46 ดี 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
6 การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก 
7 การบริหารและการจดัการ 4.64 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.31 ดี 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 9  องค์ประกอบ 4.59 ดีมาก 
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6.7 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับคณะฯ (3-5 ประเด็น) 

1. ควรมีการพยากรณ์ภาพอนาคตของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถานการณ์การเปิดเสรีการค้า
อาเซียน เพือ่ใชก้ําหนดคุณสมบตัิของบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ชัดเจน ในการ
จัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2. ควรมีการส่ือสารและทําความเข้าใจกับอาจารย์และบุคลากรอย่างจรงิจงัเกีย่วกบัความเส่ียงด้านรายได้ 
และการหาอาจารย์ทดแทนของคณะฯ เพื่อจะได้ร่วมมือกันในการแก้ปญัหา 

3. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

4. ควรทบทวนการกําหนดตวับ่งชี้ในระดับภาควิชา โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชีท้ี่เป็น
ภารกิจหลกัของคณะฯ และภาควิชา เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกจิในภาพรวมระดับคณะฯ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการทําแผนกลยุทธ์ที่มีส่วนรว่มของบุคลากรและมีการถ่ายทอดสู่ประชาคมของคณะฯ หลากหลาย
ช่องทาง 

 
   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพยากรณ์ภาพอนาคตของสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ์และสถานการณ์การเปิดเสรกีารค้า
อาเซียน เพือ่ใชก้ําหนดคุณสมบตัิของบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ชัดเจน ในการ
จัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2. ควรกําหนดทิศทางวจิัยที่สามารถร่วมสร้างองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนือ่งให้เปน็จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของคณะฯ และนําไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสรา้งความมั่นคงของงบประมาณของคณะฯ 

 
องค์ประกอบที ่2 ผลิตบัณฑิต 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีระบบดูแลนักศึกษาที่เรียนอ่อนอย่างเป็นรปูธรรม โดยมีความร่วมมือกับคณะที่เกี่ยวข้องในการสอน
รายวิชาพื้นฐาน และควรดําเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาหลักสูตรให้สามารถแขง่ขันในระดับภูมิภาคได้ โดยอาศัยความรว่มมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

3. มีการดําเนินงานเพื่อให้ retention time ของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง โดยใชก้ลไกการต่อ
ยอดงานวิจัยจาก project ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

4. มีระบบสารสนเทศสําหรับการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน TQF  
 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ ควรดําเนินการค้นหาความต้องการของตลาด และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ เพื่อหาโอกาสใน

การผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขนักับคู่เทียบหรอืคู่แข่งได้  เนือ่งจากแนวโน้มจาํนวนนักศึกษารับเข้า
ลดลง   
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2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนทุกรายวิชาของทกุภาควิชามาพัฒนาและปรับปรุง 

3. ควรใช้แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก ตามมาตรฐาน 
TQF ให้มีระดับความลุ่มลึกแตกต่างกัน 

4. ควรเรง่หากลยทุธ์ในการรับบุคลากรสายวิชาการบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อทดแทนบุคลากรที่
เกษยีณอายรุาชการ 

5. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

6. ควรสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านให้กับนักศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. นักศึกษาของคณะฯ สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม และสามารถเข้าแข่งขัน
ในเวทีต่างๆ ทั้งในชาติและนานาชาติได้   

2. นักศึกษามีความตื่นตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
3. มีการส่งต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น ทําให้นักศึกษามีความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
4. การให้ความรู้เรื่องการนํา PDCA มาใช้กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทําให้นักศึกษาดําเนินโครงการ/

กิจกรรมได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีต 
5. มีการใช้  Social Network เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างคณะฯ กับนักศึกษา  
6. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา และมีนักศึกษาใช้บริการจํานวนมาก  
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมตามตัวบ่งชี้ของแผน

กิจกรรม เพื่อให้ครบวงจร PDCA 
2. ควรมีระบบรวบรวมข้อมูลการบริการให้คําปรึกษา เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ปัญหา หรือพัฒนา

ปรับปรุงการให้บริการ จะสามารถนําไปต่อยอดเป็นงานวิจัยสถาบัน หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการ
ดูแลนักศึกษาได้ 

3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  

4. ควรเพิ่มงบประมาณในการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
5. ควรเพิ่มจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย internet เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทํากิจกรรมที่

อาคารสโมสรนักศึกษาฯ และให้ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ 
 
   วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  

กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ทําให้มีผลงานนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ ได้เป็นจํานวนมาก 
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องค์ประกอบที ่4 วิจยั 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีกลไกสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดตั้ง Publication Clinic 
2. มีคลินิกนวัตกรรม เพื่อผลักดันผลการวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
3. มีผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจํานวนมาก 
4. มีแหล่งทุนวิจัยที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ    
5. มีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี   
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และมีศักยภาพในการทําวิจัย 
7. มีทีมวิจัย หน่วยวิจัย และสถานวิจัยที่สามารถทําวิจัยแบบครบวงจร ทําให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 
   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น   
2. การหาโจทย์การวิจัยควรเป็นไปในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เช่น การสํารวจความต้องการของชุมชน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
3. ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

ของคณะฯ   
 
องค์ประกอบ 5 ด้านบริการวิชาการ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีการดําเนินงานในลักษณะเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
และการปฏิบัติการ  

2. มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. มีสถานวิจัย/กลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งที่มุ่งเน้นการวิจัยเฉพาะทางทําให้มีโอกาสในการบูรณาการกับงาน

บริการวิชาการแก่สังคมได้ 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนํางานบริการทางวิชาการมาบูรณาการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากขึ้น 
2. ควรผลักดันให้มีการของบประมาณสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 
 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตามเทศกาลและประเพณี เช่น สงกรานต์ ไหว้ครู ถวาย
เทียนพรรษา ทอดกฐิน ลอยกระทง โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรใช้รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นช่องทางในการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ 
2. ควรประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรมให้ครบทั้ง 4 มิติ ตามเกณฑ์ สมศ.11 และนําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชใ้นการบริหารจดัการ การติดตามงานที่มีประสิทธิภาพทีเ่ป็นตน้แบบใน
การนําไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ 

2. การไดร้ับรางวัลแนวปฏิบัติที่เปน็เลิศด้านการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-procedure) 
 
   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการส่ือสารและทําความเข้าใจกับอาจารย์และบุคลากรอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเส่ียงด้านรายได้ 
และการหาอาจารย์ทดแทนของคณะฯ เพื่อจะได้ร่วมมือกันในการแก้ปญัหา 

2. ควรส่ือสารการบริหารจัดการในส่วนสํานักงานเลขานุการคณะฯ ในเรื่องการปรับปรงุโครงสร้างส่วนงาน 
และการประเมนิผลการปฏิบัตงิานบุคลากร เพื่อให้สามารถรว่มพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนนุการขบัเคลื่อนพันธกจิของคณะฯ 

3. ควรพิจารณาการจัดกิจกรรมใหส้ามารถพัฒนางานและบุคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ที่สมดุลกับ
ภารกิจประจําของบุคลากร 

4. ควรให้นกัศึกษาและบุคลากรต่างชาติสร้างบรรยากาศในการพฒันาภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเพิ่มขึน้ 

5. ควรถอดบทเรียนของคลินิกวิจยัเพื่อจดัทําเป็นคู่มือการเขียนบทความวิจัย และรวบรวมเป็นองค์ความรู้
ของคณะฯ 

6. ควรใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่มีอยูใ่หเ้ต็มตามศักยภาพ 
 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
- 

    
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรทําความเข้าใจสถานการณ์ด้านงบประมาณแก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อนําไปสู่การรว่มกันสร้างเงิน
รายไดใ้ห้เกิดความม่ันคงทางการเงินของคณะฯ 

2.  ควรสนับสนุนให้ฝ่ายคอมพวิเตอร์วิศวกรรมเป็น Profit Center เพื่อเป็นช่องทางหนึง่ในการหารายได้
ให้คณะฯ 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีช่่วยในการรวบรวมผลการดําเนินงานจากภาควิชา/หน่วยงาน และ
ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะฯ 

2. คณะได้ใช้ระบบประกันคุณภาพพัฒนาผลการดาํเนินการตามตวับ่งชี้อย่างต่อเนื่อง ทําให้มีผลการ
ประเมินคุณภาพในระดับดีมาก 
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   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเขียนบรรยายหรือยกตัวอย่างประกอบในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน (SAR) เพื่อให้เห็นผลการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 
2. ควรทบทวนการกําหนดตัวบ่งชี้ในระดับภาควิชา โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลักของคณะฯ และภาควิชา เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 
 
ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนสิุทธิบัตร เป็นจาํนวนมาก 
 

7. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
กระบวนการพฒันานักศึกษาทีท่ําให้มีผลงานนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ เข้าแข่งขนัในเวทีต่างๆ ได้เป็นจํานวนมาก 

 
 
8. ตารางแสดงผลการ Commit KPIs 

คณะ/ภาควิชา 
จํานวนตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ผลการประเมิน Commit บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 33 78.57 4.59 
2) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 9 90.00 4.22 
3) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 10 100.00 4.59 
4) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 10 9 90.00 4.73 
5) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 100.00 4.07 
6) ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 10 8 80.00 4.54 
7) ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 10 10 100.00 4.71 
8) ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์ 10 8 80.00 4.03 
9) หลักสูตร MIT 5 5 100.00 4.45 
 
 
9. แบบฟอร์มรายงานคะแนนผลการประเมินคุณภาพ (ฟอรม์ 7) 
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.00

P สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ขอ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5.00 ดีมาก
O สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกดิอตัลักษณ (นักศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรม)
5 ขอ 1 1 1 1

4
4.00 #

O สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ (นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม)

3.51 คะแนน 4.30 4.30
4.30 #

O สมศ. 17. ผลการพัฒนาตามจดุเนนและจดุเดนทีส่งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน (มหาวิทยาลัยวิจยั)

5 ขอ 1 1 1 1 1 5 5.00 #

องคประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต (8) 4.41
P สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 7 ขอ 4.00 ดี

กรณีที ่1 ไมเปดหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา
กรณีที ่2 เปดหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 1 1 1 1 1 1 6 4.00

I สกอ. 2.2 อาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 56.00 รอยละ 4.85
กรณีที ่1 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปรญิญาเอก อาจารยป.เอก 103.0 58.19 4.85 4.85

อาจารยทัง้หมด 177.0
กรณีที ่2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปรญิญาเอก รอยละปปจจบุัน 0.00 0

รอยละปกอนหนา
I สกอ. 2.3 อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 21.00 รอยละ 3.30

รศ.+ศ. 35.0 19.77 3.30 3.30

อาจารยทัง้หมด 177.0

รอยละปปจจบุัน

รอยละปกอนหนา

P สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 ขอ 1 1 1 1 1 1 1 7 5.00

I สกอ. 2.5 หองสมุด อปุกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 5 ขอ
1 1 1 1 1 1 1

7 5.00

P สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 7 ขอ 1 1 1 1 1 1 6 4.00
P สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ
6 ขอ

1 1 1 1 1 1
6 5.00

O สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ดั
ใหกบันักศึกษา 5 ขอ

1 1 1 1
4 4.00

O สมศ. 1. บัณฑติปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ 90.00 รอยละ จํานวนบัณฑติทีไ่ด 446 4.11 4.11
จํานวนบัณฑติที่ 543

O สมศ. 2. คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ

3.51 คะแนน 4.17 4.17 4.17

O สมศ. 3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

15.00 รอยละ ถวงน้ําหนักผลงานฯ 90.75 104.31 20.86
5.00

กรณีที ่1 1.00 0.25
กรณีที ่2 38.00 19.00
กรณีที ่3 70.00 52.50
กรณีที ่4 19.00 19.00

ผูสําเร็จการศึกษา
ป.โท

87

คิดคะแนน
เทยีบ
เกณฑ

82.14

องคประกอบและตัวบงชี้

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ (1)

กรณีที ่1 รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ

กรณีที ่2 คาการเพิ่มขึ้นของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลการ
ประเมิน

ขอมูล
พืน้ฐาน

ขอมูล
ถวง
น้ําหนกั

ผลการ
ดําเนนิงาน

คะแนน
(ระบุเลข 1 ในขอทีม่ีการดําเนนิงาน) จํานวนขอ

ทีท่ําได

ตารางแสดงผลการดําเนนิงาน และผลการประเมินคุณตามองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 ระดับคณะ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

เปาหมายการดําเนนิงาน
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O สมศ. 50.00 รอยละ ถวงน้ําหนักผลงานฯ 11.00 183.33 18.33 5.00

กรณีที่ 1 3.00 0.75
กรณีที่ 2 0.00 0.00
กรณีที่ 3 3.00 2.25
กรณีที่ 4 8.00 8.00

ผูสําเร็จการศึกษาป. 6
O สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย 4.40 คะแนน ถวงน้ําหนักของ

อาจารย
823 4.65 3.87

3.87

อาจารย-ตรี 5.00 0
อาจารย-โท 36.00 72
อาจารย-เอก 36.00 180
ผศ.-ตรี 1.00 1
ผศ.-โท 23.00 69
ผศ.-เอก 41.00 246
รศ.-ตรี 0.00 0
รศ.-โท 9.00 45
รศ.-เอก 25.00 200
ศ-ตรี 0.00 0
ศ.-โท 0.00 0
ศ-เอก 1.00 10
อาจารย

ปฏิบัติงานจริง
177.0

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2) 5.00
P สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร
7 ขอ 1 1 1 1 1 1 1 7

5.00
ดีมาก

P สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 ขอ 1 1 1 1 1 1 6 5.00
องคประกอบที่ 4 การวิจัย (3) 4.46

P สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7 ขอ 1 1 1 1 1 5 3.00 ดี
P สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค
6 ขอ 1 1 1 1 1 1 6

5.00

I สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย

      325,000.00 บาท/คน
5.00

(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาท) เงินสนับสนุน 62,784,094 394,868.52 10.97 5.00
อาจารย+นักวิจัย 159.0

O สมศ. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 20.00 รอยละ 5.00
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถวงน้ําหนักผลงานฯ 79.25 44.77 11.19 5.00

กรณีที่ 1 84.00 21.00
กรณีที่ 2 4.00 2.00
กรณีที่ 3 7.00 5.25
กรณีที่ 4 51.00 51.00
อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

177.0

คิดคะแนน
เทียบ
เกณฑ

องคประกอบและตัวบงชี้

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

ผลการ
ประเมิน

ขอมูล
พื้นฐาน

ขอมูล
ถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน คะแนน

(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ
ที่ทําได

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เปาหมายการดําเนินงาน
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O สมศ. 6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 5.00 รอยละ จํานวนงานวิจัย/ 39 22.03 5.51 5.00

อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

177.0

O สมศ. 7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5.00 รอยละ ถวงน้ําหนักผลงานฯ 13.25 7.49 3.74 3.74
กรณีที่ 1 0 0.00
กรณีที่ 2 3 1.50
กรณีที่ 3 13 9.75
กรณีที่ 4 2 2.00
อาจารยและ
นักวิจัยทั้งหมด

177.0

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (2) 5.00
P สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 1 1 1 1 1 5 5.00 ดีมาก

P สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 1 1 1 1 1 5
5.00

O สมศ. 30.00 รอยละ โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย

13 44.83 7.47 5.00

โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด

29

O สมศ. 9. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก

5 ขอ 1 1 1 1 1
5

5.00

O สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่
 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสรางสุขภาพ)

5 ขอ 1 1 1 1
4

5.00
#

O สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่
 2 ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

5 ขอ 1 1 1 1
4

5.00
#

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1) 4.67
P สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ขอ 1 1 1 1 1 5 5.00 ดีมาก
O สมศ. 10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 1 1 1 1 1 5 5.00
O สมศ. 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3 ขอ 1 1 1 1 4 4.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4) 4.64
P สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 7 ขอ 1 1 1 1 1 1 1 7 5.00 ดีมาก
P สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 1 1 1 1 1 5 5.00

P สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 1 1 1 1 1 5 5.00

P สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 1 1 1 1 1 5 4.00
O สมศ. 12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ไมประเมิน ไมประเมิน #
O สมศ. 13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4.00 คะแนน 4.18 4.18 4.18

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

คิดคะแนน
เทียบ
เกณฑ

องคประกอบและตัวบงชี้
ผลการ
ประเมิน

ขอมูล
พื้นฐาน

ขอมูล
ถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน คะแนน

(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ
ที่ทําได

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เปาหมายการดําเนินงาน
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รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1) 5.00

P สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ขอ 1 1 1 1 1 1 1 7 5.00 ดีมาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1) 4.31

P สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ขอ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4.00 ดี
O สมศ. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.25 คะแนน 4.62 4.62 4.62 ดีมาก

องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) (2)
สกอ. 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 2 ขอ 1 1 1 3 #

สกอ.
10.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู 
  เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 2 ดาน จํานวนดาน 3.00 5.00 1 1 1 #

4.59
ดีมาก
4.64
ดีมาก
4.54
ดีมาก

ตัวบงชี้ ก.พ.ร. (ไมซ้ํากับ สกอ. และ สมศ.)
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล

ก.พ.ร
.

3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0.025 รอยละ อนุสิทธิบัตร 5 1.25 1.836 9.18 #

สิทธิบัตร 2 2.00

อาจารยประจําและ
นักวิจัย 177.0

ก.พ.ร
.

4.1.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 60 รอยละ นศ.สอบผาน 624 67.02 3.35 #

นศ.เขาสอบ 931
หมายเหตุ 1) # คือ ไมประเมิน
                2) ไมนําคะแนนของตัวบงชี้ 13, 16 - 18 มาคํานวณ

เปาหมายการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เปาหมายการดําเนินงาน

คาเฉลี่ยตัวบงชี้ที่ 1-11 ของ สมศ.

คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ สมศ.

คาเฉลี่ย 9 องคประกอบสําหรบัการประเมิน
คุณภาพภายใน

ผลการ
ประเมิน

ขอมูล
พื้นฐาน

ขอมูล
ถวง
น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน คะแนน

(ระบุเลข 1 ในขอที่มีการดําเนินงาน) จํานวนขอ
ที่ทําได

คิดคะแนน
เทียบ
เกณฑ

องคประกอบและตัวบงชี้



- 30 - 
 

10. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ภาควิชา/หน่วยงาน 
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  มีแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรยีมพร้อมการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
2.  มีหน่วยวิจยั ทีมวิจัย และกลุ่มวจิัยหลายกลุ่มทีม่ีความเข้มแขง็ สามารถสร้างผลงานวิจัยเพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ได้จํานวนมาก 
 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรทบทวนการกําหนดตัวบง่ชีใ้นระดับภาควิชา โดยอย่างนอ้ยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจ
หลักของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 

 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  ภาควิชาฯ มีการจัดทําแผนเพื่อรองรับการทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณ 
2.  ภาควิชาฯ สนับสนุนและสร้างแรงจงูใจเพื่อผลักดันให้อาจารยท์าํผลงานประกอบการขอตําแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้น 
3.  มีผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์เผยแพรจ่ํานวนมาก 
4.  คณาจารย์มคีวามเข้มแขง็ในการทําวิจัย รวมทั้งมีนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างตอ่เนือ่งทัง้นักศึกษา

ไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ
 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรทบทวนการกําหนดตัวบง่ชีใ้นระดับภาควิชา โดยอย่างนอ้ยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจ
หลักของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 

 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  มีโจทย์วิจยัจากชุมชน ทําให้ภาควิชาฯ มีทุนสําหรับทําวิจัยและสามารถนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนได้จรงิ  

2.  มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนหลายคน ทําให้นกัศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

3.  มีความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ ซึง่เป็นแหล่งรายไดเ้ข้าภาควิชาและทําให้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น 
 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรหากลยทุธใ์นการเพิ่มจํานวนบุคลากรเฉพาะสาขา เพื่อทดแทนบุคลากรทีเ่กษียณอายรุาชการ 
2.  ควรทบทวนการกําหนดตัวบง่ชีใ้นระดับภาควิชา โดยอย่างนอ้ยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลกัของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 
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ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามจีํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
2. มีระบบประกันคุณภาพด้านการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 
   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรพัฒนาอาจารย์เพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
2. ควรสร้างแรงจงูใจให้อาจารย์ทาํงานวิจัยให้มากขึ้น เช่น การจดัสรรพื้นที่ การจัดหาเครือ่งมือในการทํา

วิจัย เป็นต้น 
3. ควรทบทวนการกําหนดตัวบง่ชีใ้นระดับภาควิชา โดยอย่างนอ้ยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลกัของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 
 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ภาควิชามีกลไกในการดูแลนักศึกษาที่เรยีนอ่อน  
 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรเรง่ดาํเนินการจัดหาครูช่าง และบุคลากรสายวิชาการ เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษยีณอายุราชการ 
2. ควรมีแผนพัฒนาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
3. ควรทบทวนการกําหนดตัวบง่ชีใ้นระดับภาควิชา โดยอย่างนอ้ยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลกัของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ  
 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

บุคลากรของภาควิชามีความสามัคคี 
 

   จดุทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรเรง่หากลยทุธ์ในการรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อทดแทนบุคลากรทีจ่ะเกษยีณอายุ

ราชการ 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการพฒันาภาควิชาเชิงรกุ และการจดัการเพื่อทดแทนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่ง

เป็นพื้นฐานในการเรยีนการสอน 
3. ควรทบทวนการกําหนดตัวบง่ชีใ้นระดับภาควิชา โดยอย่างนอ้ยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลกัของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 
 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

การส่งเสริม สนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเพิม่ศักยภาพของนักศึกษา 
 
   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรหาอัตราอาจารยท์ดแทนของสาขาไฟฟา้กําลัง โดยการจ้างอาจารยท์ี่เกษียณอายุราชการ 
2.  ควรจัดระบบการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย 
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3.  ควรจัดทําระบบประกันคุณภาพในทกุตัวบ่งชี้ เพื่อวัดผลสําเร็จของกลไกได้ รวมถึงประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

4.  ควรกําหนดทิศทาง เป้าหมายของงานวจิัย 
5.  ควรถ่ายทอดและสร้างทีมงานวิจัย และประสบการณ์ทางวิชาการจากอาจารยร์ุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
6.  ควรจัดระบบพี่เลี้ยงในการขอตําแหนง่ทางวิชาการ 
7.  ควรสร้างผลงานวิจัยเป็นผลงานที่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้ 
8.  ควรทบทวนการกําหนดตวับ่งชี้ในระดับภาควิชา โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชีท้ี่เป็น

ภารกิจหลกัของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 
 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  บุคลากรมีศักยภาพ และสามารถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที ่
2.  มีกรรมการพิจารณาการจัดทําโปรแกรม 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรขยายการใชง้านโปรแกรมที่จดัทําขึ้น เพื่อใหเ้กิดความคุ้มค่าและเพิ่มรายได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาได้

อย่างตอ่เนื่อง 
2.  ควรให้นกัศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานสหกิจศึกษา 
3.  ควรทบทวนการกําหนดตวับ่งชี้ในระดับภาควิชา โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ commit ตัวบ่งชีท้ี่เป็น

ภารกิจหลกัของคณะและภาควิชา เพื่อช่วยขับเคล่ือนภารกิจในภาพรวมระดับคณะ 
 

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  การประเมนิความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
2. การจดัทํา K-Procedure 
3.  การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนางาน 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การส่ือสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งในเรือ่งการปรับโครงสร้าง การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
2.  ควรพิจารณาความคุ้มค่า ความจําเป็นของการจัดโครงการต่างๆ 
3.  ควรมีการประเมินผลการปรับโครงสร้างสํานักงานเลขานกุาร ในประเด็นประสิทธิภาพและผลกระทบ 
4.  ควรวางระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานและเลื่อนเงินเดอืนเป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5.  ควรสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนตามความต้องการในการปฏิบัตงิานให้มากขึ้น  
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11. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษยเ์ก่า บุคลากร และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

คณะฯ มีบรรยากาศการทํางานที่ดี และการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร 
 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีระบบการจัดเก็บและการถ่ายทอดความรู ้เพื่อให้เกดิองคค์วามรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.  ควรจัดให้มทีี่ปรกึษาด้านจติวิทยาห้กับนกัศึกษา ทัง้ด้านทนุการศึกษา การใช้ชีวติประจําวัน 
3.  ควรจัดหาทนุศึกษาต่อของอาจารย์ ได้รับทุน 50:50 ซึ่งไม่เพียงพอต่อการศึกษาต่อ ทําให้เกิดความล่าชา้

ในการไปศึกษาต่อ 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะฯ สนับสนุนโครงการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. การจดัแลกเปลีย่นเรียนรู้ และมีระบบการจัดการความรู้ที่เขม้แข็ง 
3. มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี รุ่นพี่สอนงานรุน่น้องคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. การปรับเปลี่ยนมุมการตลาดการบรกิารวิชาการ โดยประเมินรายได้เป็นหลัก เป็นความสําเร็จของการจัด

กิจกรรม  
 
   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาอาชพีเฉพาะทางปีละ 2 ครั้ง 
2. คณะฯ ควรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มกีารพัฒนารายบคุคลและติดตามผลการพัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม 
3. ค่าตอบแทน สวสัดิการ การรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวทิยาลัยให้เทยีบเท่าราชการ 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา  
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  อาจารยข์องคณะฯ มีความรู้ความสามารถ  มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา สอนให้คิดเป็นระบบ และ 
เน้นสอนให้นกัศึกษานําความรูไ้ปใช้กับชุมชน   

2.  คณะฯ มีชื่อเสียงทัง้ในด้านวิชาการ และการทาํกิจกรรมเพื่อสว่นรวม ตามพระราชปณิธานของ 
พระราชบิดา 

3.  คณะฯ เน้นงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้จรงิ  
4.  คณะฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทําวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชา 
5.  คณะฯ มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ทําให้นักศึกษามีโอกาสได้เรยีนรู้ทัง้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของชาติ

อื่น 
6.  รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสนิทสนมกัน  
7.  คณะฯ เปิดหลกัสูตรที่มหาวทิยาลัยอื่นไม่ได้เปิดสอนหรือเปดิน้อย (วิศวกรรมเหมืองแร่) ทําให้นักศึกษามี

โอกาสได้งานทาํสูงมาก 
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   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรเพิ่มหอ้งเรยีนและห้องปฏิบัติการใหก้ับนกัศึกษา เนื่องจากมีจํานวนนกัศึกษาเพิ่มขึ้น 
2.  ควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ในห้องปฏิบัตกิารทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชํารุดหรือเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น  
3.  ควรเพิ่มทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
4.  ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินการเรือ่งเอกสารขอทุนวิจัย การขอทุนอุดหนุนงานวิจัย และ

ระบบเบิกจ่ายของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
5.  ควรเพิ่มจํานวนวารสารในการสืบค้นข้อมูล full paper ในบางสาขาให้มากขึ้น 
6.  ควรจัดอาจารยช์่วยเตรียมความพร้อมให้กับนกัศึกษาในการสร้างนวตักรรมของนักศึกษา ตัง้แต่ชั้นปีที่ 1 

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าแขง่ขันนวัตกรรม/ส่ิงประดษิฐ์กับมหาวิทยาลัยอื่นได้เพิ่มขึ้น  
7.  ควรขยายเครือข่าย Internet WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน่ สโมสรนกัศึกษา 
8.  ควรปรับปรุงหอ้งน้ํา (ตกึ A) เพือ่อํานวยความสะดวกให้กับนกัศึกษา 
9.  ควรเพิ่มงบประมาณสําหรบัทํากิจกรรมใหเ้หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปจัจุบัน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ความสามารถดา้นวิชาการของบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
2. บัณฑิตมีความทุ่มเทใหก้ับองคก์ร 

   จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 
2.  ควรเสริมสร้างบุคลิกภาพของบัณฑิตในการประกอบอาชพี 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 -    
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการใหเ้ทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ 
2. คณะฯ ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในเรือ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
    จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงหลกัสูตรทําให้นกัศึกษาขาดทกัษะด้านปฏิบัติการ   
2. ควรปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการให้มคีวามทันสมัย 
3. ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการวิชาการ 
   จุดแขง็/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ความรู้จากการเขา้รับบริการวิชาการสามารถนาํไปใช้ในการประกอบอาชีพได ้
   

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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10. ลายมอืชื่อของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
1. ............................................................................................................................................... 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สันติประชา 
ประธานกรรมการ 

 
 

2. .............................................................................................................................................. 
รองศาสตราจารย์ประดษิฐ์  มสุีข 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 

3. ............................................................................................................................................... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช 

กรรมการ 
 
 

4. ............................................................................................................................................... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจดิจรรย์  ศิริวงศ ์

กรรมการ 
 
 

5. ............................................................................................................................................... 
ดร.วันดี  อุดมอกัษร  

กรรมการ 
 
 

6. ............................................................................................................................................... 
ดร.อุษา  อินทรกัษา 

กรรมการ 
 

 
7. ............................................................................................................................................... 

นายบุญสิทธิ์  บวับาน 
กรรมการ 
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8. .............................................................................................................................................. 

นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน ์
เลขานุการ 

 
 

9. ............................................................................................................................................... 
นางสุนัทณี  แสงแจ่ม 

เลขานุการ 
 
 

10. ............................................................................................................................................... 
นางสาววรรณวมิล  นาคะ 

เลขานุการ 
 

  
 


