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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

คณะฯ ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งไดจัดทําแผนยอยสนับสนุนตัวบงช้ีตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน และเกณฑประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่กําหนด 

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 5.00อยูในระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

คณะฯ เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรีจํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร 
และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดเปนหลักสูตรปรับปรุงและเปดสอนในปการศึกษา 2554 
ทุกหลักสูตรไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนดและมีรายงาน มคอ.7และครบตาม
ตัวบงช้ี   กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งจากผูบริหารในระดับคณะฯ  
ผูบริหารระดับภาควิชา  นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และเครือขายศิษยเกาในรูปแบบการสอน   

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 4.54อยูในระดับดีมาก 
 

องคประกอบที่ 3กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
คณะฯ มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษา โดยจัดใหบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ บริการให

คําปรึกษาดานวิชาการ การลงทะเบียน และการใชชีวิตขณะกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา คณะฯ มีระบบไอทีรองรับกับ
บริการดานขอมูลขาวสาร พรอมการจัดเก็บในระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชนใหนักศึกษาอยางเปน
ระบบพรอมรองรับการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา ซึ่งมีการจัดการระบบอยางตอเนื่อง 

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 5.00อยูในระดับดีมาก 
 
องคประกอบท่ี 4การวิจัย 

คณะฯ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ตลอดถึงการสงเสริมและสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน  มีการกํากับดูแลการดําเนินการดานวิจัยใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของคณะฯที่สอดคลอง
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร วิ จั ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ แ ล ะ ข อ ง ช า ติ  โ ด ย มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ฯ  
คอยกํากับดูแล คณะฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่ใหความสําคัญกับการวิจัย และกําหนดทิศทางความเปนเลิศ 
ดานการวิจัยใน 6 ทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของชาติ 

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 4.71อยูในระดับดีมาก 
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องคประกอบที่ 5การบริการทางวิชาการแกสังคม 
คณะฯ  ไดกําหนดสาขาความเชี่ยวชาญเพื่อบริการวิชาการของคณะฯ  5 ดาน ไดแก  1) ดานเทคโนโลยีพลังงาน  2) 

ดานการทดสอบวัสดุและปจจัยการผลิต 3) ดานสิ่งแวดลอมและชายฝง 4) ดานเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร และ 5) 
ดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  สําหรับในสวนของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก เพื่อให
บรรลุผลและเกิดความยั่งยืนกับชุมชน คณะฯ ไดมุงเนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเปนพื้นที่หลัก และครอบคลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายหลัก ไดแก อาหารทะเล ยางพารา ปาลม พลังงาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงโครงการ/กิจกรรมในลักษณะใหเปลาแก
ผูดอยโอกาสดวย  

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 5.00อยูในระดับดีมาก 

 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะฯ มีกลไกและแผนงานรองรับกับการจัดกิจกรรมประจําป 2555 มีการบูรณาการงาน เผยแพร ประเมินผล
ความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานเปนไปตามวงจรคุณภาพสําหรับดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการ
ดําเนินการนั้น ไดจัดกิจกรรมทั้งในระดับคณะฯ และจัดโครงการตางๆ ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมตางๆ ที่
จัดโดยสโมสรนักศึกษาและชุมนุมตางๆ ไดดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องผาน
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ของคณาจารยและบุคลากรที่จัดขึ้นโดย
คณะฯ ไดดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 4.67อยูในระดับดีมาก 
 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
คณะฯ มีการบริหารจัดการโดยใชกลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการกําหนดนโยบายและทิศ

ทางการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน พันธกิจ โดยมี แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่สอดคลอง ทั้งใน
ระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุงเนนการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชา มี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจ รวมทั้งไดเริ่มนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชในการบริหาร
จัดการ  

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 4.69อยูในระดับดมีาก 
 

องคประกอบที่ 8การเงินและงบประมาณ 
คณะฯ มีแผนตางๆ ไดแก แผนกลยุทธทางการเงิน แผนการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรรเงิน 

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบไดแผนการใชเงินรายไดพัฒนาภาควิชา คณะฯ มีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทางการเงินที่มีการรายงานสรุปฐานะทางการเงินใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบทุกไตรมาส และ
รายงานสรุปฐานะทางการเงินสําหรับเงินรายไดใหผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือน เพื่อใชในการวิเคราะห/ตัดสินใจ โดย
มีหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ตรวจสอบการใชเงินของคณะฯ  ใหเปนไปตามระบบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัย กําหนด 

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 5.00อยูในระดับดีมาก 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง ตามองคประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเปาหมายตัวบงช้ีตามดัชนีช้ีวัด
หลัก และมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. และสมศ. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และนําผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินการ เพื่อใหมีการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หนวยงาน คณะฯ ไดมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบและกลไกในการ
ใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ทั้งจากการเรียนการสอน รายวิชาแนะนําวิศวกรรมศาสตร รายวิชา
โครงงาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในฐานะผูจัด ตองดําเนินกิจกรรมตาม
วงจรคุณภาพ PDCA-Par 

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 4.00อยูในระดับดี 
 

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 
การดําเนินการกิจกรรมของคณะฯ มุงเนนใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มี

คาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสูง และผลจากการประเมินบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา โดยนายจาง มีผลการประเมินความพึงพอใจในอัตลักษณดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินรายองคประกอบมีคะแนน 4.87อยูในระดับดีมาก 
 

องคประกอบที่ 98  องคประกอบสาํนักงาน ก.พ.ร.  (มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล) 
ในประเด็นการพัฒนาทักษะสนับสนุนที่รองรับการเปดอาเซียนเสรี ตัวบงช้ีสําคัญที่นาจะตองพัฒนาคือดาน

ภาษาตางประเทศ  แมจะผานการประเมินตามเปาหมายที่ต้ังไวคอนขางต่ําแตยังหางจากเปาหมายสูงสุด 
 

องคประกอบที่ 99  องคประกอบนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
คณะฯ นําผลการประเมินองคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” (3D) ของปการศึกษา 2552  เปน

แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและเปนไปในแนวทางของนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี ซึ่งจากรายงานการ
ประเมินนั้นบงบอกวาคณะฯ มีกิจกรรมดานการสงเสริมประชาธิปไตย โดยจัดใหนักศึกษาไดออกเสียงในการรับรองทีม
สโมสรนักศึกษา และสนบัสนุนการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  
 
องคประกอบที่ 10 ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพิ่มชองทางในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Online ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในสวน
ของคณะจัดใหมีการตอบรับหรือแจงผลการพิจารณาอยางรวดเร็ว จัดใหมีสนับสนุนการเงินบางสวนใหกับนักศึกษาที่สนใจ
ฝกงานตางประเทศ 
 
 
 
 



5 
 

2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ สันติประชา ประธานกรรมการ 
2.2 รองศาสตราจารย นภัทร  วัจนเทพินทร ผูทรงคุณวุฒิ 
2.3 รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร   อุทารพันธุ กรรมการ 
2.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญู  ศรีเดช กรรมการ 
2.5 ผูชวยศาสตราจารยเจิดจรรย ศิริวงศ กรรมการ 
2.6 นางนันทพร   นภาพงศสุริยา กรรมการ 
2.7 นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน เลขานุการ 
2.8 นางสุนัทณี แสงแจม เลขานุการ 
2.9 นางสาวฐิติรัชต  ไมเรียง เลขานุการ 

 
3. วัตถุประสงคของการประเมิน 

3.1 เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
3.2 เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3.3 เพื่อใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3.4 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 
3.5 เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

4. บทนํา 
สรุปขอมูลพื้นฐาน 
4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรี
จํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8หลักสูตร ประกอบดวย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

  1.วิศวกรรมไฟฟา   1.วิศวกรรมไฟฟา 1.วิศวกรรมไฟฟา 
  2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมเครื่องกล 
  3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา 3.วิศวกรรมโยธา 
  4.วิศวกรรมอุตสาหการ   4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
  5.วิศวกรรมเคมี   5.วิศวกรรมเคมี 5.วิศวกรรมเคมี 
  6.วิศวกรรมเหมืองแร   6.วิศวกรรมเหมืองแร 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 7.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
  8.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   8.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 8.วิศวกรรมวัสดุ 
  9.วิศวกรรมวัสดุ   9.วิศวกรรมวัสดุ  
10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการอุตสาหกรรม(ภาคสมทบ)  
11.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 11.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
12.วิศวกรรมชีวการแพทย   
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4.2 จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 
3,115 คน 613คน 109 คน 3,837 คน 

 
4.3 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
จํานวนอาจารย 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย 4 34 35 73 
ผูชวยศาสตราจารย 1 20 42 63 
รองศาสตราจารย - 10 27 37 
ศาสตราจารย - - 1 1 

รวม (คน) 5 64 105 174 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 154 

จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ (คน) 20 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (คน) 174 

 
จํานวนบุคลากร 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
ขาราชการ  61.00 
พนักงานเงินรายได  78.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย  31.50 
ลูกจางชั่วคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษ  2.00 
ลูกจางประจํา  30.00 

รวม  202.50 
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4.4 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการจัดการดานการบริหารภายในและการสนับสนุนภารกิจดานอื่นๆ มีการขยายภาระ
งานดานการเรียนการสอนการปรับปรุงดานอาคารสถานที่รวมถึงการใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 117,922,500 บาท  คิดเปนงบบุคลากรรอยละ 
84.17  งบดําเนินงานรอยละ 7.09  สวนที่เหลือเปนงบประมาณดานอื่นๆ งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรคณะฯ ไดใช
สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯทั้งทางดานการเรียนการสอนการบริหารการวิจัยการบริการวิชาการรวมถึงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมดานอื่นๆ  

 
จากการที่คณะฯไดมีการขยายภาระงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และดานอื่นๆ ซึ่งตองใชงบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆมากมายงบประมาณแผนดินที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอที่ใชในการสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆจึงจําเปนตองใชงบเงินรายไดของคณะวิศวกรรมศาสตรมาสนับสนุนอีกแหลงหนึ่งเพื่อใชสนับสนุนดานการจัดการ
เรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการวิจัยสนับสนุนเงินรางวัลผลงาน
ตีพิมพกิจกรรมดานการบริการวิชาการโดยมุงเนนการเปนที่พ่ึงทางดานวิชาการใหแกชุมชนในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนทุนการศึกษาตอดูงานฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่นๆ อีกมากมาย  โดยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2555  ไดใชงบประมาณเงินรายไดคณะฯ จํานวน 83,707,860.01 บาท   

 
ดานอาคารสถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตรมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 40 ไร  มีอาคารดานการเรียนการสอน ปฏิบัติการ

และดานอื่นๆ   มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 52,293ตารางเมตร  โดยประกอบดวยอาคารตางๆ  ทั้งเปนอาคารขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก จํานวน 14หลัง  ประกอบดวย  อาคารสตางคมงคลสุขอาคารบรรยายกลางเปนอาคารที่ใชสําหรับการเรียนการ
สอนอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุอาคารโรงหลอโลหะอาคารโรงไฟฟาอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อาคารปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส  อาคารโรงชางไมและเรือน
เพาะชําอาคารโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐานอาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และอาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร 

 
อาคารที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 23,560 ตารางเมตร  คิดเปนรอยละ 

45.05 ของพื้นที่ทั้งหมด  รองลงมาไดแก อาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 10,229  ตาราง
เมตร   คิดเปนรอยละ 19.56 ของพื้นที่ทั้งหมดนับเปนระยะเวลาประมาณ45ปต้ังแตเริ่มกอต้ังอาคารของคณะฯ จนถึงปจจุบัน
อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการตางๆของคณะฯเริ่มมีสภาพชํารุดทรุดโทรม จําเปนตองไดรับการซอมแซมปรับปรุงใหอยู
ในสภาพคงทนและใชงานไดอยูเสมอ 
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5. วิธีประเมิน 
5.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
กอนการตรวจเยี่ยม :  

1.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม กําหนดเนื้อหาสาระสําคัญ
ของการตรวจเยี่ยม เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน สมบูรณ   

2.  ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะที่จะตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความถูกตองของ 
ผลการประเมิน และคาคะแนนตามเกณฑของสกอ. และสมศ.  

3.  ประสานงานกับคณะเพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหวางการตรวจเยี่ยม :   

1.  บันทึกขอมูลที่ไดจากการตรวจเยี่ยม พิจารณายืนยันผลคะแนนตามขอมูลที่ตรวจพบ 
2.  สรุปผลการตรวจประเมิน และรวมกันใหขอเสนอแนะ  

หลังการตรวจเยี่ยม :   
1.  นําเสนอผลการประเมินดวยวาจา ใหผูบริหารและบุคลากรของคณะทราบ 
2.  จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ สงใหแกคณะที่รับการประเมิน 
 

5.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล(ตามกําหนดการ) 
1. ศึกษารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงาน 
2. ศึกษาเอกสาร 
3. สมัภาษณ/เยี่ยมชมสถานที่ 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วันที่ 25 – 26  กรกฏาคม  2556 
 
แบงกลุมเปน 3 กลุม ดังนี้ 

กลุมที่ 1 รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา/ นางนันทพร  นภาพงศสุริยา/
นางสุนัทณี  แสงแจม 

องคประกอบที่ 1 , 7, 8, 9 และ97 

กลุมที่ 2   
 

รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร/รศ.ดร.ประภาพร  อุทารพันธุ/
นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน 

องคประกอบที่ 2, 3, 6  และ 99 
 

กลุมที่ 3 
 

ผศ.ดร.วรัญู  ศรีเดช/ ผศ.เจิดจรรย  ศิรวิงศ/ 
นางสาวฐิติรัชต  ไมเรียง 

องคประกอบที่ 4 , 5, 10 และ 98 
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วันที่ 25  กรกฏาคม  2556 

วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผูที่เกีย่วของ 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯประชุม เพื่อเตรียมความพรอม
กอนการประเมิน 
 

หองประชุม 3 อาคารบริหารช้ัน 2 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการฯ พบทีมบริหารและบุคลากร 
- แนะนําคณะกรรมการและชี้แจงวัตถุประสงค

ของการประเมิน 
- รับฟงสรุปผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
- กรรมการฯ ซักถาม/ขอขอมูล   

 

หองประชุมมงคลสุข 
- ทีมบริหารและผูเกี่ยวของของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

10.00-11.00 น. 
 

สัมภาษณผูบริหาร   
กลุมที่ 1 
(รศ.ดร.วัลลภ / นางนันทพร /นางสุนัทณี ) 
- คณบดี 
- รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
-    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
-    รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

หองประชุมมงคลสุข 
- ทีมบริหารและผูเกี่ยวของของคณะ/  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

10.00-11.00 น. 
 

กลุมที่ 2 
(รศ.นภัทร /รศ.ดร.ประภาพร/นางสาวเจนวดี ) 
- รองคณบดีฝายวิชาการ 
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
- ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

หองประชุม 3  อาคารบริหารช้ัน 2 
- ทีมบริหารและผูเกี่ยวของของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

10.00-11.00 น. 
 

กลุมที่ 3 
(ผศ.ดร.วรัญู  / ผศ.เจิดจรรย /นางสาวฐิติรัชต ) 

(10.00-10.30 น.) 
- รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
- รองคณบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และกิจการพิเศษ 
- รองคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 

หองรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- ทีมบริหารและผูเกี่ยวของของคณะ/  
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผูที่เกีย่วของ 

(10.30-11.00 น.) 
- ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงาน 
- ผูอํานวยการสถานวิจัย 5 สถานวิจัย คือ 

1. สถานวิจัยและพลังงานทดแทนจากปาลม
น้ํามัน และพืชน้ํามัน 

2. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครอืขาย 
3. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสด ุ
4. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 
5. สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟ ู

 
11.00-12.00 น. สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุม 1 
(รศ.ดร.วัลลภ / นางนันทพร /นางสุนัทณี ) 

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

หองมงคลสุข 
- ผูเกี่ยวของของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

11.00-12.00 น. กลุม 2 
(รศ.นภัทร /รศ.ดร.ประภาพร/นางสาวเจนวดี ) 
     (11.00-11.30 น.) 
- นักศึกษาปริญญาตรี อยางนอยสาขาละ 1 คน 
และ นายกสโมสรนักศึกษา 

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

หองประชุม 3  อาคารบริหารช้ัน 2 
-  ผูเกี่ยวของของคณะคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

11.00-12.00 น. กลุม 3  
(ผศ.ดร.วรัญู  / ผศ.เจิดจรรย /นางสาวฐิติรัชต ) 
(สัมภาษณทางโทรศัพท) 
- ผูใชบัณฑิต  อยางนอย 2 คน 
- ผูปกครอง อยางนอย 2 คน 
- ศิษยเกา       อยางนอย 2 คน 
- ผูใชบริการ  อยางนอย 2 คน 

หองรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- ผูเกี่ยวของของคณะ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผูที่เกีย่วของ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

หองประชุม 3 อาคารบริหารช้ัน 2 

 เยี่ยมชมภาควิชา/หนวยงาน 
กลุมที่ 1 
(รศ.ดร.วัลลภ / นางนันทพร /นางสุนัทณี ) 

 

13.00-14.00 น. ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  หองประชุมฝายฯ 
14.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา หองประชุมภาควิชา 
15.00-16.00 น. สํานักงานเลขานุการคณะ   หองประชุมมงคลสุข 

 กลุมที่ 2 
(รศ.นภัทร /รศ.ดร.ประภาพร/นางสาวเจนวดี ) 

 

13.00-14.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หองประชุมภาควิชา 
14.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หองประชุมภาควิชา 
15.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ หองประชุมภาควิชา 

 กลุมที่ 3 
(ผศ.ดร.วรัญู  / ผศ.เจิดจรรย /นางสาวฐิติรัชต ) 

 

13.00-14.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หองประชุมภาควิชา 
14.00-15.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หองประชุมภาควิชา 
15.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หองประชุมภาควิชา 
16.00-17.00 น. 

 
คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําวัน 

หองประชุม 3 อาคารบริหารช้ัน 2 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 
วันที่ 26  กรกฏาคม  2556 

วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่/ผูที่เกีย่วของ 
08.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุม เพื่อสรุปผลการประเมิน 

พรอมเตรียมรายงานการนําเสนอ 
หองประชุม 3 อาคารบริหารช้ัน 2 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

11.00-12.00 น. คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ดวย
วาจากับผูบริหารและผูเกี่ยวของ 

หองประชุมมงคลสุข 
- คณบดี ทีมบริหาร และผูเกี่ยวของ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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6. ผลการประเมิน 
6.1 ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

(/ = บรรลุ , x 
= ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

(เชนเหตุผลของ
การประเมิน 

ท่ีตางจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 7     8  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.1 7     6  4.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.2 58 105 174 60.34  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.3 22 38 174 21.84  3.64  
ตัวบงช้ีที่ 2.4 6     7  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.5 6     7  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.6 7     6  4.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.7 6     6  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 2.8 5     5  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑ 90 436 521 83.69  4.18  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๒ 4     4.18  4.18  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๓ 40 89.5 152 58.88  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๔ 75 23.5 21 111.90  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๔ 4.7 832 174 4.78  3.98  
ตัวบงช้ีที่ 3.1 7     7  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 3.2 6     6  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 4.1 7     7  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 4.2 6     6  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 4.3 325,000 76,854,655 154 499,056  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๕ 30 81.00 174 46.55  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๖ 20 111.00 174 63.79  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๗ 6 11.25 174 6.47  3.23  
ตัวบงช้ีที่ 5.1 5     5  5.00  

ตัวบงช้ีที่ 5.2 5     5  5.00  

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๘ 30 23 65 35.38  5.00  

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๙ 5     5    5.00  
ตัวบงช้ีที่ 6.1 5     5  5.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

(/ = บรรลุ , x 
= ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

(เชนเหตุผลของ
การประเมิน 

ท่ีตางจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๐ 5   4  4.00 ตัดเกณฑขอ 5
เนื่องจากไมมี
รางวัลการสงเสริม
และสนับสนุนดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๑ 4     5  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 7.1 7     7  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 7.2 5     5  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 7.3 5     5  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 7.4 5     6  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๒      4.14  4.14  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๓ 4.25     3.99  3.99  
ตัวบงช้ีที่ 8.1 7     7  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 9.1 8   8  4.00 ตัดเกณฑขอ 9 

เนื่องจากไมมี
รางวัลแนวปฏิบัติที่
ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกัน
คุณภาพที่
หนวยงาน
พัฒนาขึ้นและ
เผยแพรให
หนวยงานอื่น
สามารถนําไปใช
ประโยชน 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

(/ = บรรลุ , x 
= ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

(เชนเหตุผลของ
การประเมิน 

ท่ีตางจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๕ 4.51     4.81 

 

4.81 ป รั บ ผ ล ก า ร
ประเมิน เนื่องจาก
มีการปรับคะแนน
ของตัวบงช้ี สกอ. 

ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๖.๑ 5     5  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๖.๒ 4     4.34  4.34  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๗ 5     5  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๘.๑ 5     4  5.00  
ตัวบงช้ี สมศ. ที่ ๑๘.๒ 5     5  5.00  
ตัวบงช้ีที่ 4.1.3 80 485 772 62.82    
ตัวบงช้ีที่ 99.1 3   3    
ตัวบงช้ีที่ 99.2 3   3    
ตัวบงช้ีที่ 10.1 0.4 135 3,837 3.52    
ตัวบงช้ีที่ 10.2 75 762 794 95.97    
ตัวบงช้ีที่ 10.3 1.5 13 722 1.80    
ตัวบงช้ีที่ 10.4 0 0 19 0.00    
ตัวบงช้ีที่ 10.5 1.6 3 174 1.72    
ตัวบงช้ีที่ 10.6 2   3.00    
ตัวบงช้ีที่ 10.7 1.5 6 154 3.90    

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.71  
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6.2 รายงานตารางที่ป.2ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 1   5.00   5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 2 4.55 4.50 4.56 4.54 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 3   5.00   5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 4.41 4.71 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5   5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 6   5.00 4.50 4.67 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 7   5.00 4.07 4.69 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 8   5.00   5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 9   4.00   4.00 ระดับดี 

องคประกอบที่ 97     4.87 4.87 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ 4.66 4.83 4.61 4.71 ระดับดีมาก 
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6.3 รายงานตารางที่ป.3ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1     4.67 4.67 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 4.66 4.81 4.62 4.72 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ก   4.86 4.07 4.68 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 4.66 4.78 4.73 4.74 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   5.00 4.41 4.65 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

4.66 4.83 4.60 4.71 ระดับดีมาก 

 
 
 

6.4 รายงานตารางที่ป.4ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มุมมองดานการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย   4.83 4.82 4.82 ระดับดีมาก 

ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.50 4.67 ระดับดีมาก 

ดานการเงิน 5.00 5.00   5.00 ระดับดีมาก 

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 4.32 5.00 4.30 4.48 ระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง 4.66 4.83 4.60 4.71 ระดับดีมาก 
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6.5 รายงานตารางที่ป.5ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.00 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 

          

 (1)ดานกายภาพ 5.00     5.00 ระดับดีมาก 

 (2)ดานวิชาการ 4.32 4.33 3.98 4.27 ระดับดี 

 (3)ดานการเงิน   5.00   5.00 ระดับดีมาก 

 (4)ดานการบริหารจัดการ   4.83 4.49 4.68 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 1 4.55 4.70 4.41 4.58 ระดับดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

          

 (1)ดานการผลิตบัณฑิต   5.00 4.67 4.80 ระดับดีมาก 

 (2)ดานการวิจัย 5.00 5.00 4.41 4.71 ระดับดีมาก 

 (3)ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

  5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

 (4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 4.69 4.81 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.66 4.83 4.60 4.71 ระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
6.6 จุดเดน/จุดแข็งของคณะฯ  3-5 อันดับ 

1. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาจนไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และครอบคลุมทุกภารกิจ 
3. มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมาก 
 

6.7 สิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ 
1. ใชความรูระบบ TQA มาจัดทําแผนกลยุทธที่มีการกําหนดเอกลักษณของการผลิตบัณฑิต  

และสรางผลงานที่นําไปสูความเปนเลิศ ใชประโยชนและความมั่นคงทางการเงินของคณะ 
               2. ควรนําผลการปฏิบัติจากการไดรับรางวัลของนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเปนบทเรียนในการเรียนรูรวมกัน 

3. ควรใชเครือขายความรวมมือหรือสหกิจศึกษา มาชวยสรางความรวมมือในการสรางโจทยวิจัย  
เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
6.8 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีการขับเคลื่อนแผนกลยุทธที่ทําใหไดผลดีมากตามตัวบงช้ีของระบบประกันคุณภาพ 
2. มีการสื่อสาร พบปะของฝายบริหารและบุคลากรเปนประจําและตอเนื่อง 

3. มีการเขารวมการเรียนรูระบบ TQA ทั่วทุกองคกร 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ใชความรูระบบ TQA มาจัดทําแผนกลยุทธที่มีการกําหนดเอกลักษณของการผลิตบัณฑิต และสรางผลงานที่

นําไปสูความเปนเลิศ ใชประโยชนและความมั่นคงทางการเงินของคณะ 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีระบบสารสนเทศสําหรับการรวบรวมขอมูลตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2.มีความตระหนักเรื่องความจําเปนของภาษาอังกฤษ และมีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา เพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรใชเครือขายความรวมมือหรือสหกิจศึกษา มาชวยสรางความรวมมือในการสรางโจทยวิจัย เพื่อพัฒนา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ควรจัดหาหรือซอมแซมครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย 
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องคประกอบที่ 3กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาจนไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความภาคภูมิใจในคณะ และมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
3. มีกระบวนการถายทอดองคความรู PDCA ใหกับผูนํานักศึกษาในการทํากิจกรรม/โครงการ และมีการสงตอ

จากรุนสูรุน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรรณรงคใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ดานตาม TQF ใหมากขึ้น 
2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
องคประกอบที่ 4การวิจัย  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1.มีหนวยงานที่ชวยสนับสนุนในการทําวิจัย และเพิ่ม KPI ของคณะ เชน คลินิกการเขียนบทความ คลินิก
นวัตกรรม ที่ปรึกษาดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

2. มีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยผานทางบริษัท PSU Tech 
3. มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมาก 
4. มีเครือขายวิจัยที่หลากหลายสาขา และเขมแข็ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรกําหนดแผนวิจัยที่สรางความเปนเลิศ ใชประโยชน เพื่อเปนจุดเดนของคณะ 
2. ควรมีมาตรการในการเพิ่มผูชวยวิจัยหรือนกัศึกษาบัณฑิตในบางสาขา 

 
องคประกอบที่ 5การบริการทางวิชาการแกสังคม  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1.มีฐานขอมูลเกี่ยวกับสาขาเชี่ยวชาญของนักวิจัย เพื่อสามารถใหบริการวิชาการไดตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย 
2. มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนสูชุมชน (CSR) 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

มีการบูรณาการเรื่องการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

องคประกอบที่ 7การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1.มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และครอบคลุมทุกภารกิจ 
2.  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรเพิ่มการประสานงานระหวางผูบริหาร และทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานใหชัดเจน   
2. ควรทําความเขาใจในการปรับโครงสรางการบริหาร และการเขาสูตําแหนงหัวหนาหนวย/งาน 
3. ควรเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ 
4. ควรนําผลการปฏิบัติจากการไดรับรางวัลของนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเปนบทเรียนในการเรียนรูรวมกัน  
5. ควรมีการประเมินการใชคอมพิวเตอรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสวนตางๆ ของคณะ 
 

องคประกอบที่ 8การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีระบบและกลไกเพื่อหาเงินรายไดจากศิษยเกา  
2. เริ่มมีการนําผลงานไปสูเชิงพาณิชย 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการประเมินและมีมาตรการการใชงบประมาณใหคุมคา 
 

 
องคประกอบที่ 9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
มีผลการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับดีมาก 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรใหทุกภาควิชาดําเนินการทําระบบประกันคุณภาพในทุกภารกิจที่ภาควิชารับผิดชอบเพื่อสรางเอกลักษณของ
การผลิตบัณฑิตและทิศทางการสรางผลงานที่เปนจุดเดนของภาควิชาที่นําไปสูความมั่นคงทางการเงิน 
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องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

คณะฯ มุงเนนใหนักศึกษา และบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
    - 

 
องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. (มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล) 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
มีแผนและโครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. กระตุนใหนักศึกษาทุกคนเขารวมโครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ 
2. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา
โครงการในปตอไป 

 
องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเขียนผลการดําเนินงานกิจกรรม 3 ดี (3D)ใหครบถวน 

 
องคประกอบที่ 10  องคประกอบของมหาวิทยาลัย  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
มีโครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

6.9 ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ 

 

ชื่อองคประกอบ 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.54 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  4 การวิจัย 4.71 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.67 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.69 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 9  องคประกอบ 4.68 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ 4.87 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 9  องคประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน 
(รวมตัวบงช้ีอัตลักษณ เอกลักษณ และมาตรการสงเสริม) 

4.71 ระดับดีมาก 
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6.10 ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีการดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตใหบัณฑิตเปนผูมีความรู ปฎิบัติ

หนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ผลการ
ประเมินเฉลี่ย 4.67 ระดับดีมาก 

 
มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการดําเนินงานตามมาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา โดยมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีการจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินเฉลี่ย 
4.72 ระดับดีมาก 

 
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการดําเนินงานตามมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรูโดยมีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู หลักการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินเฉลี่ย 4.65 ระดับดีมาก 

 
6.11 ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
คณะวิศวกรรมศาสตรผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน การจัดการเรียนการสอน 

คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของ
นักศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 4.82 ระดับดีมาก 

 
ดานกระบวนการภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินการดานกระบวนการภายในอยางครบถวน ผลการประเมินเฉลี่ย 4.67 
ระดับดีมาก 

 
ดานการเงิน 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฎิบัติงาน การจัดทํารายงานการเงินที่
แสดงถึงรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายอยางชัดเจน ผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 

 
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสู
การปฎิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัถตุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว ผลการประเมินเฉลี่ย 
4.48 ระดับดี 
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7. วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 
8. สรุปขอมูลจากการสัมภาษณและเยี่ยมชมสถานที่ 
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสายวิชาการ  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  คณะฯ มีการสื่อสารที่ดีภายในองคกร 
2.  การเตรียมความพรอมสู AEC โดยจัดกิจกรรมฝกพูด สื่อสารใหกับนักศึกษาปริญญาตรี 
3.การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหวางนักศึกษาไทย และนักศึกษามาเลเซีย 
4.  มีคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ  และคลินิกนวัตกรรม ใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและการวิจยั 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรนําผลการปฏิบัติจากการไดรับรางวัลของนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเปนบทเรียนในการเรียนรูรวมกัน 
2.  การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหกับอาจารยรุนใหม 
 

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.มีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลบุคลากรใหม 
2.  มีระบบสารสนเทศที่สามารถชวยในการทาํงานไดดีข้ึน และลดการใชเอกสาร 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรเพิ่มระบบเครือขาย WIFI ใหเพียงพอ 
2.ควรวางแผนการจัดหารายไดในเชิงรุกที่ชัดเจน  
3.  ควรสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนเพื่อการสรางรายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษา   
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในคณะ  
2.  อาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความใสใจ ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ใหคําแนะนําในการทําวิจัยไดเปน

อยางดี 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขอใหมีเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรีที่จัดเปนรูปเลม หรือมีหนังสือพ้ืนฐานใหทุกรายวิชา เนื่องจาก

หนังสือที่หองสมุดมีนอย และบางวิชาไมมีเอกสารแจก  
2. ควรใหขอมูลกับนักศึกษาเรื่อง course outline และรายชื่อหนังสือที่ใชประกอบการเรียน โดยแสดงไวบน web site 

ของคณะ/ภาควิชา กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถเตรียมตัวและหาหนังสือประกอบการเรียนได
ลวงหนารวมทั้งในบางรายวิชาที่มีการเรียนปฏิบัติการในเวลาไมเปนไปตามขอมูลที่ประกาศในการลงทะเบียน 
ควรแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา เพื่อที่นักศึกษาจะไดไมลงทะเบียนเรียนซ้ําซอนเวลากัน 

3.จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากของจริง กอนไปฝกงาน เชน  เครื่องมือทางการแพทย 
(ที่ชํารุดแลวก็ได) 

4.ควรจัดหาเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนและทันสมัย เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน หรือซอมแซมเครื่องมือที่มีอยู
แลวใหสามารถนํามาใชประกอบการเรียนหรือปฏิบัติการได  

5. ควรขยายพื้นที่ใหบริการเครือขาย internet WIFI ใหคลอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
6.เสนอแนะใหมีการพูดคุยกับคณะที่สอนรายวิชาพื้นฐาน (เชนคณะวิทยาศาสตร) เพื่อหาแนวทางในการดูแล

นักศึกษาที่เรียนออน ในบางรายวิชา  
7. ควรหาแนวทางในการชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาเรื่องการลงทะเบียน กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาไปราชการ

ตางประเทศ หรือไมสามารถติดตอไดหรือที่ไมตอบ e-mail 
8.ขอใหคณะดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไมไดรับทุนในชวงปดภาคการศึกษา  
9. ขอใหคณะ/ภาควิชา จัดสรรทุนใหกับนักศึกษาในการนําเสนอผลงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีผลงานที่สามารถไป

นําเสนอไดมากกวา 1 ครั้ง (ทุนที่จัดสรรใหเพียงพอกับการไปนําเสนอครั้งเดียว)  
10.ขอใหคณะจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทั้งทักษะการฟง พูด อาน เขียน 

  
ขอมูลจากการสัมภาษณผูใชบัณฑิต   
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.บัณฑิตของคณะมีความอดทน สูงาน 
2.บัณฑิตของคณะมีทักษะความรูในการทํางาน 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
2. ควรพัฒนาบัณฑิตใหสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
3. ควรปรับทัศนคติของบัณฑิตใหสามารถทํางานตางภูมิภาคได  



26 
 

ขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครอง    
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

คณาจารยมีความสามารถในการถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี (นักศึกษามีความรูดี) 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การใหขอมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรมหรอืพันธกิจที่คณะมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติแกผูปกครอง 
2. ควรมีการแนะแนวนักศึกษาเปนรายบุคคลวานักศึกษาแตละคนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาตอหรือ

ทํางาน 
ขอมูลจากการสัมภาษณศิษยเกา    
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

บัณฑิตของคณะมีความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมอยางเพียงพอท่ีสามารถทํางานได 
 

    จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรปลูกฝงจติสํานึกดานคุณธรรมและจรยิธรรมใหกับบัณฑิต 
2. ควรปลูกฝงทัศนคติในการตอบแทนสังคม ใหมากกวาการรับประโยชนจากสังคม เชน  
การขอการสนบัสนุน (sponsor) จากองคกรเอกชน จะตองมีสิ่งตอบแทนกลับคืนดวย (gift and take)  

3. นักศึกษาควรไดรับการถายทอดองคความรูจากประสบการณในการปฏิบัติงานจริงของอาจารย 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณผูใชบริการวิชาการ   
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการสื่อสารใหกลุมผูรับบริการไดทราบถึงกิจกรรมของคณะอยางสม่ําเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 

9. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา/ขอเสนอแนะ จากการตรวจเยี่ยมชมภาควิชา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สามารถนํางานวิจัยไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรเรงพัฒนาอาจารยท้ังในเรื่องคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ 
2. ควรจัดทําแผนอัตรากําลังเพือ่รองรับการเกษียณอายุราชการของอาจารยในอนาคต 
3. ควรเพิ่มผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น 
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ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีอาจารยท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอกเปนจํานวนมาก 
2. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีท่ีสงเสริมใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
3. ภาควิชามีจุดเดนเรื่องงานวิจยัท่ีชัดเจน 
4. บุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในภาควิชาอยาง

สม่ําเสมอ (KM DAY) 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. สรางแรงจงูใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น โดยใหสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. ควรเพิ่มชองทางการหารายไดจากการบริการวิชาการ 
 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการที่สรางรายไดใหกับภาควิชาอยางเดนชัด 
2. มีการนําระบบการติดตามความกาวหนาของการขอตําแหนงทางวิชาการของคณะมาประยุกตใชกับ

คณาจารยในภาควิชา 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับเครื่องมือวิจัยข้ันสูง 
2. ควรมีระบบคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับความตองการภาควิชา (สายชาง) 
3. ควรสรางแรงจูงใจในการรกัษาบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาครุภัณฑพื้นฐาน ท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

มีผลงานวิชาการและผลงานวิจยัท่ีเผยแพรจํานวนมาก 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขาดกระบวนการสรางความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหขาดการติดตามผลการ

ดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาในปตอไป  
2. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
3. บุคลากรสายวิชาการไมใหความสําคัญกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาชัดเจนและตอเนื่อง 
2. มีการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหอาจารยผลติผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  คณะควรจัดหาตําแหนงทดแทนผูเกษียณอายุราชการใหกับครูชาง 
2.  ควรสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางภาควิชาและ 

ระหวางคณะ 
 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. บุคลากรมีความมุงมั่นในการดําเนินงานตามภารกิจของภาควิชา   
2. มีเครือขายวจิัยกับหนวยงานภายนอก 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ขาดกระบวนการสรางความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหขาดการติดตามผลการ

ดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาในปตอไป  
2. สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการกับนักศึกษาไมเหมาะสม มีจํานวนอาจารยนอยกวาภาระงาน 
3. พื้นที่/ลานกิจกรรม ไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 

 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  เริ่มมีการนําผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย   
2.  มีระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
 

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร  
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการพัฒนาซอฟตแวรเปนไปตามแผนที่วางไว และพรอมรองรับระบบที่เช่ือมโยงในอนาคต 
 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรนําผลการประเมินมาพัฒนาการทํางานใหครบถวนตาม PDCA 
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สํานักงานเลขานุการคณะฯ   
   จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 
2. การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ 

   จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการประเมินผลการปรับโครงสรางสํานกังานเลขานุการคณะฯ ในประเด็นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

 
 

10. ตารางแสดงผลการ Commit KPIs    

คณะ/ภาควิชา จํานวน KPIs ท่ี 
Commit 

จํานวน KPIs 
ท่ีผาน 

คิดเปนรอยละ คะแนนผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร 42 35 83.33 4.71 

2) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 13 13 100.00 4.65 

3) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 11 10 90.91 4.51 

4) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 11 10 90.91 4.65 

5) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 10 83.33 4.24 

6) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 11 11 100.00 4.79 

7) ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 12 10 83.33 4.65 

8) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 10 7 70.00 4.03 

9) หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 7 87.50 4.51 
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11. แบบฟอรมคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
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ขอเสนอแนะในภาพรวมเสนอมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรหาแนวทางรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนาในการลดขอจํากัดในเรื่องคาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสถานวิจัย 
2. ควรรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนาในการหาแนวทางลดความยุงยากในการทําสัญญากับหนวยงานภายนอก 
3. ควรใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหสามารถเทียบเคียงไดกับผลงานวิจัยตีพิมพ 
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12. ลายมือชื่อของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 

1. ............................................................................................................................................... 
รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สนัติประชา 

ประธานกรรมการ 
 
 

2. .............................................................................................................................................. 
รองศาสตราจารยนภัทร วจันเทพินทร 

ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

3. ............................................................................................................................................... 
รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร  อุทารพันธุ 

กรรมการ 
 
 

4. ............................................................................................................................................... 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญู  ศรีเดช 

กรรมการ 
 
 

5. ............................................................................................................................................... 
ผูชวยศาสตราจารยเจิดจรรย  ศิริวงศ 

กรรมการ 
 
 

 
6. ............................................................................................................................................... 

นางนันทพร  นภาพงศสุริยา 
กรรมการ 
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7. .............................................................................................................................................. 
นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน 

เลขานุการ 
 
 

8. ............................................................................................................................................... 
นางสุนัทณี  แสงแจม 

เลขานุการ 
 
 

9. ............................................................................................................................................... 
นางสาวฐิติรัชต  ไมเรียง 

เลขานุการ 
 

 


