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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2557 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

 

1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

คณะฯ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 31 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรี 12 หลักสูตร 
ปริญญาโท 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเน้นการการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ แม้ว่าทุกปี คณะฯ จะสามารถรับนักศึกษาได้เกินเป้าหมายในแผนรับนักศึกษา แต่ก็มีการพัฒนา
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีศักยภาพ (input) อย่างต่อเนื่อง คณะฯ มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา (process) เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้มี
ผลการดําเนินงาน (output) ดีขึ้น ท้ังในเรื่องการได้งานทํา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และจํานวนนักศึกษาต่างชาติ 
เป็นต้น 

ผลการประเมินในภาพรวมของการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 2.97 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ ทําหน้าท่ีหลักในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไป

ตามแผนและเป้าหมายของคณะฯ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และของชาติ มีระบบกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและกิจกรรมที่ส่งเสริมการวิจัยท่ีชัดเจน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัย และการสนับสนุนการบริหารงาน
ของเครือข่ายวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมของการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

 คณะฯ มีการจัดทําแผนบริการวิชาการ 2 แผนหลัก คือ แผนการนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม และ

แผนการนําบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย รวมถึงมีการกําหนดสาขาความเชี่ยวชาญเพื่อการ
บริการวิชาการ 5 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัยการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง  
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต  คณาจารย์ของ
คณะฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย สามารถให้บริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งพาของสังคม
และชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินในภาพรวมของการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยธุรการและการประชุม และหน่วยกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ มีการใช้กลไกของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นเครื่องมือในการสืบสาน อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมที่จัดตามประเพณี เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ และกิจกรรมวันสงกรานต์ 
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อย่างไรก็ดี คณะฯ ควรจัดทําแผนและกําหนดตัวชี้วัดในด้านนี้ให้ชัดเจน  รวมถึงหากลยุทธ์ในการทําให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นความสําคัญและเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

ผลการประเมินในภาพรวมของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

คณะฯ กําหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบชัดเจนในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ        
ผู้นําทุกระดับมีความต้ังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนางานของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ คณะฯ ใช้ K-Procedure เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นหลัก ซ่ึงหากเพิ่มการจัดเก็บองค์
ความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์หรือความชํานาญเฉพาะของบุคลากรในองค์กรด้วย จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในคณะฯ มากขึ้น   

ผลการประเมินในภาพรวมของการบริหารจัดการ อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 6 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
คณะฯ ใช้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นกลไกในการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า 4.30 คะแนน
ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

ผลการประเมินในภาพรวมของการดําเนินการตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม อยู่ในระดับดีมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.66 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 7 : องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 

คณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อการสอนเป็น
ภาษอังกฤษ การใช้โปรแกรม Tell me more และการสนับสนุนผ่านกิจกรรมของชุมนุมภาษาอังกฤษ จํานวนนักศึกษาท่ี
สอบผ่านเกณฑ์ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงยังคงต้องหากลยุทธ์ในการเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ และสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย 2.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 8 : ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
คณะฯ ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย โดยกําหนดตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ปี 2555-2558) แต่คณะฯ ควรใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อพัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น 

ผลการประเมินในภาพรวมของตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย 2.05 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

      ในภาพรวม ปีการศึกษา 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลการประเมิน 5 องค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. 
อยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์  ประธาน 
2) ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  จํานงไทย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  บุญแสวง  กรรมการ 
4) ดร.อุษา  อินทรักษา    กรรมการ 
5)  ดร.วันดี  อุดมอักษร    กรรมการ  
6) นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์    เลขานุการ 
7)  นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณรัตน์   เลขานุการ 

 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
3.1 เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
3.2 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3.3 เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.4 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปัจจุบัน 
3.5 เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

4. บทนํา 
4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ท้ังในระดับปริญญาตรี
จํานวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 12 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

  1.วิศวกรรมไฟฟ้า   1.วิศวกรรมไฟฟ้า 1.วิศวกรรมไฟฟ้า 

  2.วิศวกรรมเครื่องกล   2.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วิศวกรรมเครื่องกล 

  3.วิศวกรรมโยธา   3.วิศวกรรมโยธา 3.วิศวกรรมโยธา 

  4.วิศวกรรมอุตสาหการ   4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

  5.วิศวกรรมเคม ี   5.วิศวกรรมเคม ี 5.วิศวกรรมเคมี 

  6.วิศวกรรมเหมืองแร่   6.วิศวกรรมเหมืองแร่ 6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  8.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   8.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8.วิศวกรรมวัสดุ 

  9.วิศวกรรมวัสดุ   9.วิศวกรรมวัสดุ  

10.วิศวกรรมการผลิต 10.การจัดการอุตสาหกรรม(ภาคสมทบ)  

11.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

12.วิศวกรรมชีวการแพทย์ 12. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
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4.2 จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 

3,819 คน 661 คน 132 คน 4,612 คน 

 
4.3 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 

จํานวนอาจารย์ 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม (คน) 

อาจารย์ 3.00 32.00 35.50 70.50 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1.00 17.00 37.00 55.00 

รองศาสตราจารย์ - 9.00 39.00 48.00 

ศาสตราจารย ์ - - 1.00 1.00 

รวม (คน) 4.00 58.00 112.50 174.50 

จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 157.50 

จํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (คน) 17.00 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (คน) 174.50 

 

จํานวนบุคลากร 

สถานภาพ จํานวน (คน) 

ข้าราชการ  54.00 

พนักงานเงินรายได้  62.00 

พนักงานมหาวิทยาลัย  68.00 

ลูกจ้างชั่วคราวผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ  1.00 

ลูกจ้างประจํา  23.50 

รวม  208.50 

 
4.4  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 119,927,900 บาท  คิดเป็นงบ
บุคลากรร้อยละ 85.36  งบดําเนินงานร้อยละ 7.43  ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณด้านอื่นๆ งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรคณะฯ ได้ใช้สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯ ท้ังทางด้านการเรียนการสอน การบริหาร  การวิจัย การ
บริการวิชาการ รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมด้านอื่น ๆ   

ด้านอาคารสถานที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 40 ไร่  มีอาคารด้านการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ   มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 52,293  ตารางเมตร  ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ท้ังอาคารขนาดใหญ่
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และขนาดเล็ก จํานวน 14 หลัง  ประกอบด้วย  อาคารสตางค์ มงคลสุข  อาคารบรรยายกลาง เป็นอาคารที่ใช้สําหรับการ
เรียนการสอนเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆ ท่ีเป็นที่ต้ังทําการของภาควิชา และเป็นสถานที่ใช้สําหรับการเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติ ได้แก่ อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  อาคารโรงหล่อโลหะ 
อาคารโรงไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อาคารปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์   
อาคารโรงช่างไม้และเรือนเพาะชํา  อาคารโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน    
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และอาคารศูนย์วิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร  

 
5. วิธีประเมิน 

5.1  การวางแผนและการประเมิน  
 1) ก่อนการประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้งกําหนดการให้
คณะฯ ทราบ 

-  ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ และตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานข้อมูล
ตามเกณฑ์การประเมิน 

 2) ระหว่างการประเมิน 
-  ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดําเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูลท่ีตรวจพบ 

 3) หลังการประเมิน 
-  นําเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้ทีมบริหารและบุคลากรของคณะฯ ทราบ 
-  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่คณะฯ  เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 

5.2  วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1) ศึกษารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพของคณะฯ  
2)  ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
3)  สัมภาษณ์ทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน และตัวแทนนักศึกษา  
4)  สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ 
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 5.3 กําหนดการประเมิน 

เวลา กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง 

08.00 – 08.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมิน (ห้องประชุม 3)  คณะกรรมการฯ 

08.30 – 08.40 น. ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการการประเมิน และแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน  (ห้องประชุมมงคลสุข) 

 คณะกรรมการฯ 
 ทีมบริหาร 
 หัวหน้าภาควิชา/ 
หน่วยงาน 

08.40 – 09.00 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์นําเสนอผลการดําเนินงานและคะแนนตามองค์ประกอบของ
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ (ห้องประชุมมงคลสุข) 

09.00 – 10.00 น. สัมภาษณ์ทีมบริหาร  (ห้องประชุมมงคลสุข)  คณะกรรมการฯ 
 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ รับประทานอาหารว่าง 

10.00 - 11.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชา/ผู้อํานวยการหลักสูตร MIT/หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (ห้องประชุมมงคลสุข) 

 แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ 
11.00 - 11.30 น. 

 
กลุ่ม 1 :  สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
            ฝ่าย/หน่วย 
            (ห้องประชุม 3) 

  
กลุ่ม 2 :  สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาระดับ 
             ปริญญาตรี ภาควิชาละ 2 คน 
             (ห้องประชุมมงคลสุข) 

11.30 - 12.00 น. กลุ่ม 1 : สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  
           ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ  
           ทางโทรศัพท์ 
         กลุ่มละ 1 - 2 คน 
         (ห้องประชุม 3) 

 กลุ่ม 2 :  สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาระดับ 
             บัณฑิตศึกษา ภาควิชาละ 2 คน 
             (ห้องประชุมมงคลสุข) 
  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน  และตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
(ห้องประชุม 3) 

 คณะกรรมการฯ 
  

15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 
(ห้องประชุมมงคลสุข) 

 คณะกรรมการฯ 
 ทีมบริหารคณะ 
 หัวหน้าภาควิชา/ 
  หน่วยงาน 
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6. ผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 

6.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  2 คะแนน 0.95  คะแนน 0.95 X   

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  60% 64.47% 4.03 /   

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  70% 59.60% 3.72 X   

1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ 
     ประจํา  

 5 คะแนน 2.13 2.13 X 
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 / ยังไม่มีการประเมิน
กิจกรรมในข้อ 2 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 /  ไม่มีผลการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรือ 
      งานสร้างสรรค์  

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 / 
  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 220,000  
บาท/คน 

344,981  
บาท/คน 

5.00 / 
  

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  60% 62.46% 5.00 /   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 /   

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3 ข้อ 4 ข้อ 3.00 / ไม่มีตัวชี้วัดระดับ
ระดับแผน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์   
     ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 / 

ไม่มีการคิดต้นทุน
ต่อหลักสูตร และ
ไม่แสดงรายงาน
ความเส่ียงที่ลดลง 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  5 ข้อ 4 ข้อ 3.00 X   

องค์ประกอบที่ 6  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 X 

รางวัลที่ได้ ไม่ได้
เป็นรางวัลด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.00 
คะแนน 

4.30 
คะแนน 

4.30 /   

6.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
      เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 / 

  

6.4  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน  
      ประเด็นที่ 1 ภายใน สถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริม 
      สุขภาพ) 

4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 / 
 

6.5  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน  
     ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ 
     ย่ังยืน) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 / 
  

องค์ประกอบที ่7 ตัวบ่งชี้ สํานักงาน ก.พ.ร (รายงานผลแต่ไม่คิดคะแนนรวม) 

7.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
     ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 70% 53.46% 2.00 X 

  

องค์ประกอบที ่8  ตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (รายงานผลแต่ไม่คิดคะแนนรวม) 

8.1 จํานวนนักศกึษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วม 
     กิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติท่ี จัดในประเทศไทย    
     (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม) 

1% 3.40% 2.13  / 

  

8.2  ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย  
      (ระดับปริญญาตรี เฉพาะชั้นปีท่ี 1) 95% 101.67% 5.00 / 

  

8.3  สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 2% 2.40%  1.33 /   

8.4  สัดส่วนจํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ 0 0 0.00 /   

8.5  จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1.60% 1.72%  0.86 /   

8.6  จํานวน Visiting Professor 1 คน  6 คน 5.00 / 
เพิ่มจํานวนตาม
หลักฐานที่มีอยู่ 

8.7  จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 0.50% 0 0 X   
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6.2  ผลการประเมินระดับคณะ  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.30 3.50 0.95 2.97 พอใช้ 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

รวม 5 องค์ประกอบ 13 3.72 3.86 2.97 3.68 ดี 

ผลการประเมิน 
 

ดี ดี พอใช้ ดี 
 

6 5 - - 4.66 4.66 ดีมาก 

7 1 2.00 - - 2.00 ต้องปรับปรุง 

8 7 2.05 - - 2.05 ต้องปรับปรุง 

รวม 8 องค์ประกอบ 26 2.60 3.86 4.18 3.12 พอใช้ 

ผลการประเมิน 
 

พอใช้ ดี ดี พอใช้ 
 

 
7. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการการปรับปรุง 
    7.1 จุดเด่น/จุดแข็งของคณะ 3 - 5 อันดับ 

1)  คณะฯ มีคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย สามารถให้บริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่พึ่งพาของสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างด ี

2)  คณะฯ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน 

3) คณะฯ มีระบบส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาท่ีเข้มแข็งจนได้รับรางวัลระดับชาติ 
 

     7.2 สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 - 5 อันดับ 
1)  ทําความเข้าใจเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรให้ชัดเจน และกํากับติดตามให้ทุกหลักสูตรได้รับการรับรอง

มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
2)  พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร และแนวทางความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร 

นักศึกษา คณะ และภาควิชา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) พิจารณาแนวทางในการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 
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     7.3  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาตรงตามความต้องการของตลาด 

2. อาจารย์มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสอนและสามารถ
บริหารจัดการในสภาวะที่มีเครื่องมืออย่างจํากัด 

3. มีความเป็นนานาชาติ มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาท่ี
คณะฯ และมีระบบการจัดการศกึษาท่ีนักศึกษาต่างชาติ
พึงพอใจ  

 
 
 
 
 

1. ทําความเข้าใจเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรให้
ชัดเจน และกํากับติดตามให้ทุกหลักสูตรได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3. ควรกําหนดตัวบ่งชี้ระดับแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อให้
สามารถนําไปประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน 

4. จัดสภาพแวดล้อมและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น
ความสําคัญและพัฒนาตนเองเรื่องทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 
   องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมที่ส่งเสริม
การวิจัยท่ีชัดเจน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัย และ
การสนับสนุนการบริหารงานของเครือข่ายวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําในระดับดีมาก 

1. ควรหาแนวทางในการสนับสนุน และกํากับติดตามใน
สาขาวิชาที่ได้รับทุนวิจัยและผลงานที่ได้การตีพิมพ์ท่ี 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีสาร
นิพนธ์ 

2. ควรหาแนวทางเพิ่มจํานวนบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยในบางสาขา  

 
   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย 
สามารถให้บริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและ 
เป็นที่พึ่งพาของสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยท่ี
เข้มแข็ง 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1. ควรเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเป็นประโยชน ์
ต่อชุมชน ให้เป็นระบบและเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
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   องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 1. ควรจัดทําแผนและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2.  ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสําคัญของ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
   องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ผู้นําทุกระดับมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนางานของ
คณะฯ ภาควิชา และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

1. ควรกํากับติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ควรเพิ่มประเด็นความรู้ท่ีคณะมีความชํานาญ ในการ
จัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี ทักษะ
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และ
ดําเนินการให้มีการจัดเก็บความรู้นั้น ๆอย่างเป็นระบบ
และมีการเผยแพร่และนํามาปรับในการปฏิบัติงานจริง 
เพื่อการพัฒนาคณะต่อไป 

    
องค์ประกอบที่ 6  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

1.  ควรนําระบบและวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
ส่งเสริมองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ และ
มาตรการส่งเสริม ให้ครบถ้วนในบางตัวบ่งชี้  

 
   องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

1. ควรพิจารณาแนวทางในการเพิ่มทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 

 
   องค์ประกอบที่ 8  องค์ประกอบตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

1.  ควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่  
เพื่อพัฒนาคณะฯ ให้ไปก้าวสู่ความเป็นนานาชาต ิ
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8.  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 
  8.1 สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชา 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  หัวหน้าภาควิชามีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนางาน
ของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง และมีความพยายามในการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การประเมินคุณภาพภายใน 

 

1.  คณะฯ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานในเรื่อง 
ท่ีสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทุกภาควิชา/หลักสูตร หรือ
สนับสนุนข้อมูลส่วนกลาง เช่น การประเมินความ 
พึงพอใจ การทวนสอบ เพื่อให้หลักสูตรสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ และมีการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. คณะฯ ควรให้ภาควิชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ท่ีจะส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการภายในภาควิชา 
เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 

3. ผู้รับผิดชอบในระดับคณะ ควรให้ขอ้มูลรายละเอียด 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้ทุก
ภาควิชา/หลักสูตร สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเขียนรายงานผลการดําเนินงานได้
สอดคล้องตามเกณฑ์ 

 
 8.2 สัมภาษณ์หัวหน้างาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะฯ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน 

2. การพัฒนางานและบุคลากร เน้นกิจกรรมที่ไม่เป็นภาระ
กับงบประมาณ 

3. บุคลากรมีความชํานาญในวิชาชพี สามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

1.  คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมบํารุงอาคาร ยานพาหนะ 
และครุภัณฑ์หลักท่ีมีราคาแพง 

 
 

 
8.3 สัมภาษณ์นักศึกษา 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักศึกษา 
2. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ 

ในศาสตร์/สาขาวิชาที่สอน 
 

1. ควรวางแผนการศึกษาโดยคํานึงถึงความสมดุลท้ังใน
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา หรือมีการ
สื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจในแผนการเรียนที่จัดให้  

2. สํารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้านต่าง ๆ จากนักศึกษา อย่างเป็น
ระบบ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนการ
บริหารจัดการ  เช่น  ความเพียงพอของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธ์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ช่องทางการสื่อสาร (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จุดเชื่อมต่อสัญญาณ 
WIFI โรงอาหาร และประเภทร้านอาหารที่จัดจําหน่าย 
ระบบเสียงตามสาย และการให้ข้อมูลท่ีจําเป็นต่างๆ 
(เงื่อนไขการจบ การรับทุน การเลือกสาขาวิชาเอก)  
เป็นต้น 
 

 
 8.4 สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่า เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในทางวิชาชีพ ทํางานร่วมกับผู้อื่น ขยัน 
และปรับตัวได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี 
พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 

1.  ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้
สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานได้ 

 
   8.5 สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  อาจารย์เป็นกันเอง และให้คําปรึกษาท่ีดี 
2.  บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักศึกษา

นํามาประยุกต์ในการทํางานได ้
 

1.  คณะฯ ควรใช้เครือข่ายศิษย์เก่าในการนํานักศึกษาไป
เย่ียมชม ดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์
จริง 

 
   8.3 ผู้ปกครอง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  การให้คําปรึกษาของอาจารย์ ดําเนินการอย่างน้อย 2 
ครั้ง ได้แก่ ช่วงลงทะเบียน และช่วงหลังสอบกลางภาค 

2. มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลายในการติดต่อกับ
ผู้ปกครอง เช่น ส่งจดหมาย หรือ account สําหรับ
ผู้ปกครองในการเข้าดูผลการเรียนของนักศึกษา 

 

1.  ควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ปกครองใน
แต่ละกลุ่ม และการลําดับความสาํคัญในการส่งผลการ
เรียนทางจดหมาย เช่น นักศึกษาในภาวะวิกฤต และ
ภาวะรอพินิจ ควรรีบดําเนินการส่งผลการเรียนก่อน
กลุ่มอื่น ๆ 

 
 9. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 



14 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10.  ผลการ Commit KPIs  
 

คณะ/ภาควิชา จํานวน KPIs 
ที่ Commit 

จํานวน KPIs  
ที่ผ่าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

 (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 19 73.08 3.68 5 องค์ประกอบ
ของ สกอ. 

2. ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า 14 9 64.29 2.91 ประเมินตาม
ตัวชี้วัดระดับ
ภาควิชา 3 

องค์ประกอบ 

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14 14 100.00 2.62 

4. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 14 12 85.71 3.47 

5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 7 50.00 2.99 

6.  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 14 13 92.86 4.05 

7.  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 14 9 64.29 3.20  

8.  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14 13 92.86 3.94  



ตารางคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.97

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมิน

หลักสูตร
30.25 0.95 0.95 0.95 พอใช้

หลักสูตรทั้งหมด 32

1.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก
112.50 64.47 4.03 4.03

 (5คะแนน = ร้อยละ80 ขึ้นไป ) อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 174.50

1.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ
104 59.60 3.72 3.72

 (5คะแนน = ร้อยละ80 ขึ้นไป)  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 55

 - รองศาสตราจารย์ 48

 - ศาสตราจารย์ 1

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 174.50

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

16.85 -15.74 2.13 2.13

 (5คะแนน = ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ10) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อปี
2,654.34

อาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงาน

จริง
157.50

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่ออาจารย์ประจําตามเกณฑ์

มาตรฐาน

20

ผลการ

ประเมินข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์จํานวนข้อที่

ได้

คะแนน

(ระดับ)



รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิดคะแนน
เทียบเกณฑ์จํานวนข้อที่

ได้
คะแนน
(ระดับ)

ผลการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก
ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 1 5 4.00 4.00

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 4 3.00 3.00
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00 ดีมาก

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

7.84 5.00

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344,980.85   7.84 5.00
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนเงินวิจัย 54,334,484.52      

อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 157.50
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย

5.21 5.00

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 109.00 62.46 5.21 5.00
 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.20 24 4.8

ค่าน้ําหนัก 0.40 32 12.8
ค่าน้ําหนัก 0.60 11 6.60
ค่าน้ําหนัก 0.80 11 8.80
ค่าน้ําหนัก 1.00 76 76

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 174.50
นักวิจัยทั้งหมด 0



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

ผลการ

ประเมินข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์จํานวนข้อที่

ได้

คะแนน

(ระดับ)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

1 1 1 1 4 3.00 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.50

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ

1 1 1 1 1 5 4.00 4.00 พอใช้

5.2 ระบบกํากับประกันคุณภาพหลักสูตร 1 1 1 1 4 3.00 3.00

3.68
ดี

องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 4.66
6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)

1 1 1 1 4 4 4.00 ดีมาก

6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

(ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม 

จริยธรรม)

ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิต 977 4.30 4.30 4.30

บัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 227
6.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

(มหาวิทยาลัยวิจัย)

1 1 1 1 1 5 5 5.00

ค่าเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

ผลการ

ประเมินข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์จํานวนข้อที่

ได้

คะแนน

(ระดับ)

6.4 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ

สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

(มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ)

1 1 1 1 4 5 5.00

6.5 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ

สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน(การ

จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

1 1 1 1 1 5 5 5.00

3.95
ดี

องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 2.00
7.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นศ.สอบผ่านเกณฑ์ 502 53.46 2.00 2.00 ต้องปรับปรุง

 (5คะแนน = ร้อยละ 100) นศ.เข้าสอบทั้งหมด 939

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2.05
นักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรือเข้า

ร่วมกิจกรรม
157 3.40 2.13 2.13 ต้องปรับปรุง

นักศึกษาทั้งหมด 4,612
8.2 ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาได้ตาม

เป้าหมาย

นักศึกษาที่มารายงานตัว 792 101.67 5.65 5.00

นักศึกษาที่กําหนดไว้ในแผน 779
8.3 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับ

บัณฑิตศึกษา

จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับ

บัณฑิตศึกษา
19 2.40 1.33 1.33

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งหมด
793

ค่าเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ

8.1 จํานวนนักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรือ

เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดใน

ประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการ

ร่วม)



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

ผลการ

ประเมินข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์จํานวนข้อที่

ได้

คะแนน

(ระดับ)

8.4 สัดส่วนจํานวนหลักสูตรนานาชาติ 0.00 0.00
สําหรับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 0 0.00 0.00 0.00

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 20
8.5 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 1.72 0.86 0.86

อาจารย์ทั้งหมด 174.50
8.6 จํานวน Visiting Professor Visiting Professor 6.00 6.00 5.00 5.00
8.7 จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00

จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 157.50

3.12
พอใช้

ค่าเฉลี่ย 8 องค์ประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.15

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 2.68 0.67 0.67 0.67 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 4

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 15 55.56 3.47 3.47

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 27

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 17 62.96 3.94 3.94

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9

 - รองศาสตราจารย์ 8

 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 27

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 102 88.70 4.43 4.43

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 115

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

11 64.71 3.24 3.24

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

17

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

9 4.07 0.20 0.20

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 221

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

7 3.17 0.16 0.16

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 221

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

12 21.82 1.09 1.09

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 55

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.11

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 112,344.54 2.55 2.55 พอใช้

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 2,696,269.00 
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 24

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 5.8 21.48 1.79 1.79
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 1 0.8
ค่าน้ําหนัก 1.00 5 5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 27

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0

จํานวนอาจารย์ที ่Active วิจัย 20.00 83.33 13.89 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 24.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

4.72

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
20.00

83.33 4.17 4.17 ดีมาก

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
24.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

35.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
24.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
11.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

35.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
24.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
11.00

2.91
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.73

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 8.69 2.17 2.17 2.17 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 4

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 19 67.86 4.24 4.24

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 28

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 15 53.57 3.35 3.35

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4

 - รองศาสตราจารย์ 11

 - ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 28

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 8 26.67 1.33 1.33

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 30

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

4 25.00 1.25 1.25

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

16

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

6 5.13 0.26 0.26

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 117

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

12 10.26 0.51 0.51

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 117

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

15 14.71 0.74 0.74

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 102

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.78

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 616,457.60 14.01 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 15,411,440.00 
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 14.6 52.14 4.35 4.35
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 1 0.6
ค่าน้ําหนัก 0.80 0
ค่าน้ําหนัก 1.00 14 14

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 28

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0

จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 19.00 76.00 12.67 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

2.81

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
4.00

16.00 0.80 0.80 พอใช้

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
25.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

29.00

72.50 3.63 3.63

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
25.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
15.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

32.00

80.00 4.00 4.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
25.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
15.00

2.62
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.61

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 5.47 0.91 0.91 0.91 พอใช้

หลักสูตรทั้งหมด 6

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 21.50 84.31 5.27 5.00

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 25.50

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 18 70.59 4.41 4.41

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9

 - รองศาสตราจารย์ 8

 - ศาสตราจารย์ 1

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 25.50

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 16 29.09 1.45 1.45

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 55

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

17 80.95 4.05 4.05

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

21

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

0 0.00 0.00 0.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 97

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

76 78.35 3.92 3.92

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 97

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

17 23.29 1.16 1.16

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 73

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 572,788.90 13.02 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 14,606,117.00     
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25.50

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 25.6 100.39 8.37 5.00
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 14 2.8

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 2 0.8
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 0
ค่าน้ําหนัก 1.00 22 22

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 25.50

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0

จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 19.00 74.51 12.42 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25.50

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

4.24

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
24.00

94.12 4.71 4.71 ดี

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
25.50

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

30.00

80.00 4.00 4.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
25.50

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
12.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

30.00

80.00 4.00 4.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
25.50

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
12.00

3.47
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.39

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 0 0.00 0.00 0.00 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 6

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 42.86 2.68 2.68

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 21

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 16 76.19 4.76 4.76

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11

 - รองศาสตราจารย์ 5

 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 21

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 31 64.58 3.23 3.23

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 48

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

11 100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

1 1.02 0.05 0.05

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 98

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

52 53.06 2.65 2.65

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 98

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

10 14.29 0.71 0.71

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 70

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.79

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 30,185.75 0.69 0.69 พอใช้

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 482,972.00
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 16

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 6.8 32.38 2.70 2.70
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 1 0.8
ค่าน้ําหนัก 1.00 6 6

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 21

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0

จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 12.00 75.00 12.50 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 16.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

4.79

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
14.00

87.50 4.38 4.38 ดีมาก

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
16.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

33.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
16.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
17.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

33.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
16.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
17.00

2.99
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.83

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 7.23 2.41 2.41 2.41 ดี

หลักสูตรทั้งหมด 3

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 14 100.00 6.25 6.25

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 14

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 12 85.71 5.36 5.00

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5

 - รองศาสตราจารย์ 7

 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 14

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 6 20.00 1.00 1.00

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 30

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

13 92.86 4.64 4.64

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

14

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

56 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 56

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

56 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 56

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

11 26.83 1.34 1.34

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 41

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 629,726.43 14.31 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 8,816,170
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 12.4 88.57 7.38 5.00
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 0
ค่าน้ําหนัก 0.80 3 2.4
ค่าน้ําหนัก 1.00 10 10

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 14

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0

จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 14.00 100.00 16.67 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

3.66

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
5.00

35.71 1.79 1.79 ดี

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
14.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

21.00

84.00 4.20 4.20

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
14.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
11.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

25.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
14.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
11.00

4.05
ดี

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.43

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 0 0.00 0.00 0.00 ต้องปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมด 5

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 10 66.67 4.17 4.17

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 15

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 9 60.00 3.75 3.75

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4

 - รองศาสตราจารย์ 5

 - ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 15

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 11 21.57 1.08 1.08

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 51

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

9 100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

9

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

0 0.00 0.00 0.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 62

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

62 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 62

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

4 9.30 0.47 0.47

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 43

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 240,334.93 5.46 5.00 ดีมาก

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 3,364,689.00 
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14.00

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 24.20 161.33 13.44 5.00
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 9 5.4
ค่าน้ําหนัก 0.80 6 4.8
ค่าน้ําหนัก 1.00 14 14

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 15

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 0

จํานวนอาจารย์ที่ Active วิจัย 9.00 64.29 10.71 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 14.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

3.44

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
7.00

50.00 2.50 2.50 พอใช้

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
14.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

19.50

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
14.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
5.50

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

11.00

56.41 2.82 2.82

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
14.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
5.50

3.20
พอใช้

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ



แบบฟอร์มคํานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

คําชี้แจง ไม่ต้องกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.63

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 6.17 2.06 2.06 2.06 ดี

หลักสูตรทั้งหมด 3

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22 52.38 3.27 3.27

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 42

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 16 38.10 2.38 2.38

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12

 - รองศาสตราจารย์ 4

 - ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 42

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า 259 107.92 5.40 5.40

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย 240

จํานวนอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

18 81.82 4.09 4.09

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

22

1.2 อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.3  อาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  (5 คะแนน = ร้อยละ 80)

1.4 ร้อยละของความสําเร็จของการรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1.5  ร้อยละของอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์(ทั้งหลักและร่วม) ต่อ

จํานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ

132 94.29 4.71 4.71

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 140

จํานวนรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

36 100.00 5.00 5.00

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาควิชา 36

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

23 41.82 2.09 2.09

จํานวนนักศึกษาที่สอบทั้งหมด 55

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.70

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 242,076.41 5.50 5.00 ดี

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินวิจัย 8,956,827.00 
 (5คะแนน = 220,000 บาทขึ้นไป) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 37

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 0

1.8) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ 

(ผลสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่

1.6) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจํานวน

ชั่วโมงในรายวิชานั้นๆ  ยกเว้นภาควิชา/สาขาวิชา

ที่มีการสอนเฉพาะทางด้านภาษา (นับจํานวนวิชา

ที่สอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อ

จํานวนวิชาทั้งหมด)

1.7) ร้อยละของรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

นักวิจัย ถ่วงน้ําหนักผลงานฯ 5.6 13.33 1.11 1.11
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าน้ําหนัก 0.20 0

 (5คะแนน = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ค่าน้ําหนัก 0.40 0
ค่าน้ําหนัก 0.60 1 0.6
ค่าน้ําหนัก 0.80 0
ค่าน้ําหนัก 1.00 5 5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 42

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด

จํานวนอาจารย์ที ่Active วิจัย 36.00 97.30 16.22 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 37.00

องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

จํานวนอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการ

บริการวิชาการ
37.00

100.00 5.00 5.00 ดีมาก

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
37.00

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

57.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
37.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
20.00

2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ Active วิจัย (นับเฉพาะ

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมนักวิจัย)

3.1 ร้อยละของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มี

ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม



รายละเอียดตัวตั้ง

รายละเอียดตัวหาร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ผลการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลถ่วง

น้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนน

จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา/

สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา กีฬา และอื่นๆ

57.00

100.00 5.00 5.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
37.00

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
20.00

3.94
ดี

3.3 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ในภาควิชา/สาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต

อาสา กีฬา และอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ






