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คํานํา 
 

    คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพฉบับนี้ขึ้น เพื่อสรุปและเสนอ
ผลการดําเนินงานของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2546 โดยรายงานนี้ไดเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน ครอบคลุม
ตามมาตรฐาน / ตัวบงช้ีคุณภาพ 10 มาตรฐาน / ตัวบงช้ีคุณภาพ และองคประกอบ 11 องคประกอบ  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
มาตรฐานที่ 10 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา /ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
องคประกอบที่ 11 วิเทศสัมพันธ 
 
             คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่องดวยความรวมมือ
จากทุกฝายและคณะวิศวกรรมศาสตร ยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกฝายเพื่อที่จะนําไปปรับปรุง
แกไขระบบคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตรตอไป 
 
 

   ลงช่ือ 
                  (ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ ล่ิมสกุล) 
                                                     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                                                                                                                ธันวาคม   2547                
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 

           การดําเนินการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2546 ในสวนของคณะฯ ไดมีการดําเนินการใน 2  สวน           
คือ  สวนแรกจะเปนการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน  และระบบกลไกที่ไดกําหนดไวกอนหนานี้ และอีกสวน
หนึ่งจะเปนงานเชิงพัฒนาหรือปฏิบัติใหดีขึ้นหรือเปนระบบกิจกรรมและโครงการใหม ในการสรุปผลการดําเนินการ   
คณะฯจะเนนเฉพาะกิจกรรม/กระบวนการที่เดน ๆเทานั้น  ทั้งนี้ในปการศึกษา 2546 จะดําเนินการประเมินและรายงาน
เฉพาะภาระกิจที่ดําเนินการในวิทยาเขตหาดใหญเทานั้น  สวนที่มีการเปดหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตที่วิทยาเขตภูเก็ต  
จะดําเนินการในปการศึกษา  2547 
 
มาตรฐานที่ 1, 2, และ 3 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต, มาตรฐานดานการเรียนรู และมาตรฐานดานการสนับสนุนการ
เรียนรู 
 
1.   การทําแผนการสอน การประเมินขอสอบ  การประเมินเอกสารประกอบการสอน การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
2.   การสอนเสริมใหกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน 
3.   การจัดทําโครงการ In-Hours Practical Training (IHPT) เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน 
      หลักสูตร 
4.   มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันในลักษณะตาง ๆ เชน  การแขงขันดานหุนยนต   การแขงขันการประหยัด   
      พลังงาน เปนตน 
5.   มีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติกระบวนการเรียนรู โดยเนนหลักสูตรรายวิชา และ ลักษณะรายวิชที่เนนผูเรียนเปน    
      สําคัญ เชน การศึกษาดวยตนเอง  CAI  และ  VCR และ วิชา Special Topic  เปนตน ทําใหจํานวนรายวิชาศึกษาดวย   
      ตนเองมีถึง 514 รายวิชา  รายวิชาที่เปน CAI  2 รายวิชา และ รายวิชาที่เปน VCR จํานวน 139 รายวิชา 
6.   การสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนดานการเรียนรู   โดยเฉพาะจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน โดยมี 
      จุดเชื่อมตอถึง  615  จํานวนชองสัญญาณของ Wireless จํานวน 320 ชองสัญญาณ 
 
มาตรฐานที่  4   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 
1.   การใหการสนับสนุนพัฒนาทีมวิจัยในคณะฯ 
2.   การปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงานวิจัยใหมีความคลองตัว 
3.   มีระบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เชน การใหรางวัลตีพิมพผลงานทางวิชาการ ทุนคาเลาเรียน ทุนศิษยกนกุฏิ และ   
      ทุนชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ทําใหจํานวนบทความวิจัย/อาจารยประจําทุกระดับ เพิ่มขึ้นจาก 0.019 เปน 0.366            
      และมีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน/จํานวนอาจารยประจําทุกระดับจาก 0.40  เปน 0.507  และจํานวนเงิน 
      สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 2,127,260  บาท  เปน 14.289,162  บาท 
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มาตรฐานที่  5   มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
1.   การประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะฯ 
2.   การสรางเครือขายของที่ปรึกษา และหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนบริการวิชาการขนาดใหญ เชน  กรม 
      อนุรักษพลังงาน  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   กรมทรัพยสินทางปญญา  สจร.  กรมควบคุมมลพิษ และ  กรม   
      ทรัพยากรธรณี เปนตน ทําใหมีจํานวนกิจกรรมและโครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเพิ่มมากขึ้น  
      ประมาณ 10.48 %  และรายไดจากการใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้นประมาณ  54.54  % 
 
มาตรฐานที่ 6    มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
       

                     ดําเนินการในรูปแบบเดียวกับปที่ผานมา    โดยนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 7     มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 

1.   การปรับโครงสรางของคณะ โดยมีฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมและฝายบริการวิชาการเพื่อใหบริการดานการ 
      เรียนการสอนและบริการวิชาการมีความคลองตัวและชัดเจน 
2.   มีการประเมินผลการปฏิบัติในทุกระดับ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินตามมาตรการที่ 3 
3.   การมีโครงการและแผนการอบรม โดยมีฝายบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบนอกเหนือจากที่คณะฯดําเนินการ โดย 
      ใชงบประมาณทั้งหมด 2,163,423  บาท  หากรวมกับงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาตอในตางประเทศ จะ   
      เปนจํานวน  4,687,951  บาท 
4.   การปรับและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริการ นอกเหนือจากที่มีอยูเดิม คือ ระบบการประชุม 
 
มาตรฐานที่ 8     มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
 

     คณะฯ มีความสัมพันธกับสังคมและชุมชนภาคใต ในลักษณะรูปแบบความรวมมือในการเปนคณะทํางาน 
และคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย และการมีโครงการบริการวิชาการ ที่ไปใหความชวยเหลือและสนับสนุนสังคม
และชุมชน 
 
มาตรฐานที่ 9      มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
 

1.   คณะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมกับ University of  Novi  Sad 
2.   การสงเสริมใหเกิดความรวมมือในรูปแบบตางๆ กับตางประเทศ  ทําใหในปการศึกษา 2546  มีชาวตางประเทศมาที่ 
      คณะฯ ทั้งที่มาปฏิบัติหนาที่และมาเยี่ยม รวมทั้งมีบุคลากรสวนหนึ่งเดินทางไปตางประเทศ เพิ่มมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 10    มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

1.   การปรับโครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพ ใหมีความเหมาะสมคลองตัวทั้งในระดับคณะฯและภาควิชาฯ 
2.   การปรับปรุงตัวบงช้ีตามมาตรฐานคุณภาพ ใหมีความเหมาะสมและชัดเจน 
3.   การจัดทําระบบการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร: สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน  
 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

2544 2545 2546 
ผลการ

ประเมินป 
2546 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 
1.1   รอยละการไดงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ และ    
  การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ป * 

 
 

76.40U 

 
 

82.55U 

 
 

88.10 

 - U ขอมูล 
มหาวิทยาลัย 
-ป46 ขอมูล
คณะฯ 
 

1.2   ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ 
 ผูใชบัณฑิต * 

3.45 
 

3.84 
 

3.84 
 

 
 

ป 46 ใช 
ขอมูล ป 45 

1.3   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ   
นักศึกษาปริญญาเอก ท่ีตีพิมพในวารสารที่มีผู
ประเมินอิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
หรือเทียบเทาทั้งหมด * 

- 
 

- 
 

-  นักศึกษา 
ปริญญาเอกยัง
ไมจบ
การศึกษา 

1.4   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ   
นักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน      
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาทั้งหมด *       

N.A. 0.11:1 
 

0.13:1 
 
 

  

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
2.1   มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง * 
         1)  หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ 

 
 
 
 
7 
 
 

 
 
 
 

9 
 
 

 
 
 
 
9 

  
 
 
 
 

2) หลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา** - - -   
3)  สาขาวิชาที่มีการฝกงาน 11 11 11   
4)  สาขาวิชาที่มีโครงงาน 11 11 11   

         5) รายวิชาที่มีการฝกงาน, ดูงาน, ฝกภาคสนาม     
      (field trip) 

12 12 13   

6)  รายวิชาที่มีปฏิบัติการ 92 U 73 92   
7)  รายวิชาสัมมนา 8 U 11 9   
8)  รายวิชาศึกษาดวยตนเอง  - - 514  มีการปรับ

ความหมาย
ของรายวิชาที่
ชัดเจนขึ้น 

9)  รายวิชาที่เปนสหวิทยาการ 1 3 4   
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2546 
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10)  รายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองโดย  
 PBL 

81 U  158 10   

 11)  รายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวย CAI - - 2   
12)  รายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองโดย   
 หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 

22 U 74 139   

13)  รายวิชาเลือกเสรี 66 U 74 N.A.   
14)  รายวิชาที่สอนทางไกล - - -   

 15) รายวิชา special topic** N.A. N.A. 22  เพิ่งกาํหนดใหมีในป

การศึกษา 2546 

 16)  จุดเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชใน
  การเรียนการสอน    

0.27 0.56 0.36 
 

  

 16.1) จุดเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร 323 741 615 
 

  

 16.2) จํานวนชองสัญญาณของ wireless** N.A. N.A. 320  
        16.3) จํานวนจุดเชื่อมตอทั้งหมด *** N.A. N.A. 692  
        16.4) จํานวน Base Station *** N.A. N.A. 10  

เพิ่งกาํหนดใหมีในป

การศึกษา 2546 

17)  การใหบริการหองสมุด (ช่ัวโมง/วัน) 8 8 -  รายงานโดย

หอสมุดกลาง 

18)  การใหบริการคอมพิวเตอร (ช่ัวโมง/วัน) 8 13 13.11   
2.2  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอน
 ของคณาจารย * 

4.12 4.11 4.13   ป.ตรี   
4.41   ป.โท 

  

2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด * 

1.64 
 

1:36 1:23.66 
 

  
 

2.4   มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู * - - -   
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
3.1 จํานวนอาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษา
 เต็มเวลาเทียบเทา * 

 
 

1 : 7.35 
 

 
 

1 : 8.36 

 
 

1:10.52 

  

3.2  คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลเทียบเทา * 120,896:1 101,933:1 117,806.36
:1 
 

  

3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ     
 เทียบเทา * 

30.06 
 

37.74 
 

42.07 
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3.4 จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนหรือ     
การคนควาของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา       
ท้ังหมด * 

1:2.85 
 

1: 2.13 
 

1:2.81 
 

  

3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนย        
สารสนเทศ และ/หรือคาใชจายของหนังสือ/       
วารสาร/ขอมูล สารสนเทศฯลฯ ตอจํานวน         
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา * 

131:1U 
 

1,352:1 U 
 

1,259.03:1 
คาใชจาย
หนังสือฯ 

  

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและ 
 งานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ 
4.1  จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร

ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ * 

 
 
 

0.043:1 
 

 
 
 

0.019:1 
 

 
 
 

0.366:1 
 

  

4.2 ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน/ไดรับ
รางวัล/จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ * 

0.02:1 
 

0.40:1 
 

0.51:1 
 

  

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอ
อาจารยประจําทุกระดับ * 

 
20,453.6:1 U 

 

 
17,155:1 

 

 
100,627.9:

1 
 

  

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตอ 
อาจารยประจําทุกระดับ * 

2,363.9:1 7,057.7:1 
 

37,230.49:
1 
 

  

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 
5.1 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจําทุกระดับ * 

 
 

2.94:10 
 

 
 

3.90:10 
 

 
 

3.87:10 
 

  

5.2  การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ เปนผูสอนเสริมและ
ผูอานผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ ** 

5.28:10 
 

5.84:10 
 

41.97:10 
 

  

5.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน * 

2,935 2,099 2,319   

5.4  จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ ** 

12,809,719.56 
 

5,368,411 
 

9,911,654.
15 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

2544 2545 2546 
ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมายเหตุ 

5.5  จํานวนเงินที่ใชสําหรับการบริการวิชาการแก
ผูดอยโอกาสตองบดําเนินการดานบริการวิชาการ 
ท้ังหมด**     

N.A. 
 

         - 0.34 :1 
 

  

5.6 มีแหลงกิจกรรมบริการ สําหรับการเรียนรูแก 
ชุมชน**     

1 - -   

5.7  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ** 75 83 82.78   
มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุง    
                 วัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 
6.1  จํานวนกิจกรรรมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม * 

 
 
 

3 

 
 
 

10 

 
 
 

30 

  

6.2 จํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนาและสรางมาตรฐาน
วัฒนธรรม * 

- - -   

6.3  จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความเชื่อมโยงของ 
        วัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู** 

- - -   

6.4 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนา
งานทางดานวัฒนธรรม ** 

- - -   

6.5  รอยละของคาใชจายที่ใชในการทํานุบํารุงวัฒน   
ธรรมตอคาใชจายทั้งหมด * 

- - 0.17 
 

  

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 
7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใช 

จายทั้งหมด * 

 
 

 
28.19 U 

 
 
 

51.17 
 

 
 
 

35.45 
 

 

7.2 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ
คาใชจายทั้งหมด  

 
9.80 U 

 
18.36 

 

 
9.43 

 

 

 
 
 
 
 

ปการศึกษา2545 
คิดตอ
งบดําเนินการ
ทั้งหมด 

7.3  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรใน        
การบริหารจัดการ (Non-academic Staff) * 

7.1:1 
 

8.1:1 
 

12.15:1 
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หมายเหตุ 

7.4  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ
สวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด * 

12.42 U ดําเนินการใน
ระดับม. 

6.55 
 

  

7.5  คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา * 
 

42,802:1 U 
 

22,598:1 
 

 
17,059.65:1 

 

  

7.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริง 
ท้ังหมด* *(โดยแสดงในรูปของรอยละของคาใชจาย
ท้ังหมด) 

0.23 U 4.38 
 

-0.14 
 

  

7.7  รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตอ 
คาใชจายทั้งหมด 

- 
 

0.37 2.66   รายจาย 
จากงปม. 
และกองทนุ
พัฒนาคณะฯ  

7.8 ระยะเวลาการคงอยู (Retention Time) ของ   
บุคลากรระดับปริญญาเอก ** 

8.84 9.51 17.23   

7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัยในมหาวิทยาลัย** 2 U - 7   
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของ 
   มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
ตัวบงชี้ 
8.1  จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพิเศษเพื่อ
 เปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับสังคมและ   
 ชุมชนภาคใต ** 

 
 
 

      1 

 
 
 

        9 

 
 

 
         6 

  
 
 
 

8.2   จํานวนโครงการที่คณะฯรวมมือกับ หนวยงาน 
        ตาง ๆ หรือกับ สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม   
        และชุมชนภาคใต ** 

3 5 46   

8.3 จํานวนหนวยงาน/โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชนภาคใต ** 

2 2 1  -ป46 ศูนย
วิศวกรรม
พลังงาน 
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มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้ 
9.1  จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ** 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

  
 

9.2  จํานวน Joint-degree Programs ** - - -   
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาคณะฯ** 34 44 133   
9.4 จํานวนชาวตางประเทศที่ปฏิบัติหนาที่ท่ีคณะฯ **         6 5 9   
9.5  จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตางประเทศ ** 1 - -   
9.6  จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาคณะฯ** 8 44 20   
9.7  จํานวนบุคลากรคณะฯที่ไปตางประเทศ ** 33 30 52   
9.8  จํานวนบุคลากรของคณะท่ีเปน  Co-advisors 
  ใหสถาบันในตางประเทศ ** 

1 - -   

9.9  จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตางประเทศ**       3 1 1   
9.10 จํานวนโครงการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ** - - -   
9.11   จํานวนโครงการความรวมมือในการพัฒนากับตาง     

ประเทศ**          
2 8 9   

9.12   จํานวนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต
สัญญา  
             ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

N.A. N.A. 14   

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ตัวบงชี้ 
10.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง * 
        1)    ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 

     

1.1 รอยละของหนวยงานภายในที่มี
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ 

100 100 100   

1.2 รอยละของหนวยงานภายในที่มี
แผนพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ       

100 100 100   

1.3 รอยละของหนวยงานภายในที่มีการ    
 จัดทํารายงานประจําปการประเมิน    
 คุณภาพการศึกษา 

100 100 100   
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1.4 รอยละของหนวยงานภายในมีการ  
ประเมินคุณภาพภายใน 

100 100 100   

ปการศึกษา มาตรฐานตัวบงชี้ 
 2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมายเหตุ 

 2)  งบประมาณสําหรับการดําเนินการประกัน    
  คุณภาพภายในตอบุคลากรทั้งหมด 

N.A. N.A. N.A.   

10.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน * 
1) คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม

องคประกอบโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

 
3.83 

 
3.56 

   
 

 

2) คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม
องคประกอบ (โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย)6 

3.90 3.34    

10.3 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโดยระบบอื่น**       
 
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว 
                       -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปนศูนย 
 *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **     ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
 U       ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร: เปรียบเทียบคะแนนขององคประกอบ 
 

ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน   พันธกิจ            
 วัตถุประสงค และแผนงาน 

   

1.1 มีปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 4.0 4.0 4.0 
1.2 นโยบายและแผนงาน 4.0 4.0 4.0 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน    
2.1 หลักสูตร 3.8 3.8 3.8 
2.2 อาจารย 3.8 4 4.2 
2.3 การพัฒนาอาจารย 2.6 2.6 3.4 
2.4 กระบวนการเรียนการสอน 3.8 4.2 4.4 
2.5 นักศึกษา 3.4 3.4 3.6 
2.6 การวัดและประเมินผล 3.6 3.6 3.8 
2.7 ปจจัยเกื้อหนุน 3.2 3.4 4.0 
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา    
3.1 องคการนักศึกษา 3.2 4.0 4.0 
3.2 การพัฒนาดานวินัยนักศึกษา 3.8 4.0 4.4 
3.3 หอพักนักศึกษา - - - 
3.4 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา 3.4 3.6 4.0 
3.5 ทุนการศึกษา 4.0 4.0 4.2 
3.6 สุขภาพอนามัย - - ภารกิจ ม. 
3.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 3.0 3.8 4.0 
3.8 การแนะแนวอาชีพ 3.0 2.4 2.4 
3.9 การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา 2.8 3.0 3.0 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย    
4.1 การบริหารงานวิจัย 3.6 3.6 4.2 
4.2 ผลการวิจัย 3.4 2.8 3.4 
องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม 4.6 4.0 3.6 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.4 3.0 3.0 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
7.1 โครงสรางและระบบบริหาร 

 
4.0 

 
3.2 

 
3.2 

7.2 ผูบริหาร 3.8 3.8 3.8 
7.3 บุคลากร 4.0 3.8 3.8 
7.4 การพัฒนาบุคลากร 4.2 4.0 4.0 
7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ 3.6 2.4 2.4 
7.6 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 4.4 4.2 4.2 
7.7 ความปลอดภัย 3.6 3.0 3.0 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 4.4 3.8 3.8 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
9.1  ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 4.0 4.0 4.0 
9.2  มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก*  4.0 - - 
องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคม
  และชุมชนภาคใต 

- 2.0 1.4 

องคประกอบที่ 11  วิเทศสัมพันธ 
11.1  ความรวมมือกับตางประเทศ 

 
N.A. 

 
3.2 

 
3.8 

11.2 การจัดการศึกษาสูความเปนสากล        N.A. 4.2 4.2 
ภาพรวมทุกองคประกอบ 3.87 3.56 3.52 
          
หมายเหตุ  
ในป 2544  ยังไมมีการประเมินองคประกอบที่ 10 และ 11 
* ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ.ในป 2544 อยูในระดับ ดี-ดีมาก 
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ขอมูลเบื้องตนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

1.1  ความเปนมา 
พ.ศ. 2510      คณะวิศวกรรมศาสตรไดกอต้ังเปนคณะแรกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปดทําการสอนนักศึกษา 

รุนแรก  จํานวน 50 คน  ระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟา โดยใชอาคารของคณะวิทยาศาสตรการแพทย   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  เปนสํานักงาน
และอาคารเรียนช่ัวคราว 

พ.ศ. 2514   การกอสรางอาคารกลางของคณะฯ ที่หาดใหญไดเสร็จสิ้น  จึงไดมกีารยายนักศึกษาตั้งแตช้ันปที่ 2 ขึ้นไป 
รวม  ประมาณ 200 คน  มาเรียนที่หาดใหญ  ในปตอมาก็ไดยายนักศึกษาที่เหลือมาเรียนรวมที่หาดใหญ
ทั้งหมด และนับเปนคณะแรกที่ไดเปดดําเนินการที่วิทยาเขตหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของรัฐที่ตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนในภาคใต ฉะนั้น
วัตถุประสงคเริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรจึงใหความสําคัญกับการมุงผลิตวิศวกรที่มี
คุณภาพ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคใต เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

พ.ศ. 2516   คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเคมี และ
วิศวกรรมอุตสาหการ    

พ.ศ. 2518   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา  
พ.ศ. 2526   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
พ.ศ. 2531   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2532   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   เพิ่มอีก 1 สาขา  คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร            
พ.ศ. 2534   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
พ.ศ. 2536   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 
พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2542   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส     
พ.ศ. 2544   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2544   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วิทยาเขตภูเก็ต) 
พ.ศ. 2545   เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

รวมสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี  11 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโท 7 
สาขาวิชา และสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา 

 
1.2  พัฒนาการของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

นับแตทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบั ติการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็ไดเริ่มจัดใหมีการ
ฝกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของทบวงฯ และในเดือนกันยายน 
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2541  คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ  นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดรับการ
คัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 22 คณะวิชาตามโครงการนํารองของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการผูจัดการระบบคุณภาพของคณะฯ ไดเขารวมประชุมจัดทําดัชนีตรวจสอบ
รวมกับทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง   

ในเดือนธันวาคม 2541  คณะฯ ไดจัดประชุมพบปะระหวางคณาจารยของคณะฯ เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นคณะฯ 
ยังไดแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา 

เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับทราบกิจกรรมดานการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง คณะฯ จึงไดจัดทํา  
"ขาวคิวเอ"  ซึ่งเปนจดหมายขาวภายใน โดยจัดทําเปนฉบับพิมพแจกจายใหบุคลากรทุกคนและเผยแพรใน webpage 
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ดวย 

ดวยความรวมมือของคณะทํางานชุดตาง ๆ ทําใหคณะฯ มีคูมือคุณภาพฉบับแรกในเดือนมิถุนายน 2542  
ซึ่งมีองคประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับระบบคุณภาพที่พัฒนาโดยโครงการนํารองของ
ทบวงฯ 

เพื่อเปนการเตรียมพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ จึงไดจัดอบรมการจัดทําเอกสารประกัน 
คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2543  คณะฯ และภาควิชาตาง ๆ ไดจัดทํา 
รายงานการตรวจสอบตนเอง (SSR) ฉบับแรก และคณะฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่
คณะฯแตงตั้งขึ้นในระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2543 

ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในไดนําไปสูการปรับปรุงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการเขียน
รายงานการตรวจสอบตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ กลาวคือ ใหตรวจสอบวามีระบบ
และกลไกของการประกันคุณภาพหรือไมเทานั้น 

ดวยเหตุที่การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ มีความกาวหนาเปนลําดับ ทบวงมหาวิทยาลัย
จึงไดใชคณะฯ เปนสถานที่ทดลองฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายนอกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543  จากนั้น คณะฯ 
ก็ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยทบวงมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 
1 กันยายน 2543 และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมติรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในวันที่ 2  เมษายน 2544 

ในระหวางที่คณะฯ รอผลการตรวจสอบคุณภาพภายนอกโดยทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดเริ่ม
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือประกันคุณภาพรวมทั้งระบุใหใชรายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  แทนรายงานการตรวจสอบตนเอง  นอกจากนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.)  ก็ไดเริ่มดําเนินการและประกาศมาตรฐานคุณภาพออกมาดวย แตสาระที่กําหนดโดยทั้งสองหนวยงานขางตน
แตกตางกันมาก ซึ่งสงผลใหเกิดความสับสนแกคณะทํางานพอสมควร แตเพื่อไมใหการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพเกิดการชะงัก  คณะฯ จึงยังคงดําเนินการโดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินการดานการ
พัฒนาระบบคุณภาพมีความคลองตัวมากขึ้น และลดภาระของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตรลง
เดือนพฤษภาคม 2544  ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะฯ ไดจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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ตามแนวทางที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และไดรับการตรวจเยี่ยมโดยกรรมการของมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่  20-21  
สิงหาคม  2544  จากนั้นก็ไดรับเปนสถานที่ฝกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในวันที่ 14 กันยายน 2544 

เดือนกุมภาพันธ 2545  มหาวิทยาลัยไดแจงใหทุกคณะฯ จัดทํา SAR เพื่อสงใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 
เมษายน 2545 (กําหนดใหชวงเวลาที่จัดทํา SAR เปนมิถุนายน 2544 - มีนาคม 2545) โดยไดเพิ่มเติมสวนที่เปนมาตรฐาน
และตัวบงช้ีตามแนวทางของ สมศ. ดวย การเปลี่ยนแปลงชวงเวลาการดําเนินการครั้งนี้ไดสงผลใหคณะฯ ตองปรับ
แผนการดําเนินงานในป 2545 ใหม โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ในระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2545 

15 สิงหาคม 2545  รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
26 พฤศจิกายน 2545  รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
จะเห็นไดวา คณะฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานประกันคุณภาพมาโดยตลอด แมวาจะมีอุปสรรคใน

การดําเนินการอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีตลอด โดยสิ่งที่คณะฯ มีความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การไดรับการ
ยอมรับจากบุคลากรมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่คณะฯ กําหนดขึ้น 
 
1.3  วัตถุประสงค 

1)   เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ในปริมาณที่สอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด 

2) ศึกษาคนควาวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูการพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

3) ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะแกชุมชนในทองถิ่นภาคใต 
 
1.4  วิสัยทัศน      

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
 

1.5  พันธกิจ 
1) ผลิตวิศวกรที่คิดเปน ทําเปนและมีคุณภาพ 
2) สรางองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองถิ่นและขยายสูสากล 
3) บูรณาการองคความรูจากผลงานทางวิชาการสูการสอน 

        4)       สรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่เปดกวางตอสังคม 
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1.6   โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและการบริหาร 
       แผนภูมิการแบงสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สํานักงานเลขานุการ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เหมืองแรและวัสดุ 

ภาควิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร

กลุมงาน
บริหารทั่ว ป

กลุมงาน 
สนับสนุนวิชาการ

กลุมงาน 
 แผนงาน โครงการและงบประมาณ  

ฝายคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมศาสตร* 

ส ักงาน 
ประกันคุณภาพ 

ฝาย 
บริการวิชาการ*

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 
 

หมายเหตุ   * เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 

 

ําน
  
ไ
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คณบด ี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

คณะกรรมการกองทุนคณะฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 

รองคณบดีฝายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายพัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการ
จัดการระบบคุณภาพ 

คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา 

 

คณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจําคณะฯ 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา 

 

เลขานุการคณะฯ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

หัวหนาภาควิชา 
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

หัวหนากลุมงาน
บริหารทั่วไป

หัวหนากลุมงาน
สนับสนุนวิชาการ 

หัวหนากลุมงาน 
แผนงาน โครงการและงบประมาณ

หัวหนาฝายคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมศาสตร

 

ศูนยวิศวกรรมพลังงาน 

หัวหนาฝายบริการวิชาการ 

คณะกรรมการกองทุนวิจัย 

ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝาย 
กิจการนักศึกษา 

ผูชวยรองคณบดีฝาย 
วิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายการ
จัดการระบบคุณภาพ 

แผนภูมิสายการบริหารงาน 

เจาหนาที่สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 
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1.7  ชื่อผูบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล  คณบดี 
ดร.ฟูกิจ    นิลรัตน  รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยคํารณ   พิทักษ  รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการ 

ระบบคุณภาพ 
ผูชวยศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ รองคณบดีฝายพัฒนา 
ดร.กลางเดือน   โพชนา  ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ดร.ราม    แยมแสงสังข ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
ดร.ชญานุช   แสงวิเชียร ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
ดร.วีรวรรณ    สุทธิศรีปก ผูชวยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
อาจารยจรีรัตน   สกุลรัตน  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
                                                                                              (ต้ังแตวันที่ 6 สิงหาคม 2547) )  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประการ คุรุหงษา  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ผูชวยศาสตราจารยเสนห  ธัญธาดาลักษณ หวัหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.องุน                   สังขพงศ                 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                                                                              (ต้ังแต  1  มิถุนายน  2547 ) 
ดร. สุธรรม                                            สุขมณี                 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย ดร.พิษณุ  บุญนวล  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ 
รองศาสตราจารยเล็ก                              สีคง                        หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  
                                                                                              ( ต้ังแต  1  สิงหาคม  2547 ) 
รองศาสตราจารย ดร.สินชัย   กมลภิวงศ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
นายธเนศวร   ศรีไพบูลย เลขานุการคณะ 

 
1.8  จํานวนบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ                รวม 335 คน 

ขาราชการ สาย ก                    137 คน   
ขาราชการ สาย ข                       39 คน 
ขาราชการ สาย ค                       41 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย                      21 คน 
ลูกจางประจํา                       48 คน 
ลูกจางชั่วคราว                                      49 คน 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2546 
 



 5-7 

1.9  จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงวิชาการ รวม 164 คน 
รองศาสตราจารย                      16 คน 
ผูชวยศาสตราจารย                      45 คน   
อาจารย                      103 คน    

1.10  จํานวนนักศึกษา   
ระดับปริญญาตรี                                 รวม       1,906        คน 

                -  ช้ันปที่ 1                                                                 585        คน 
                -  ช้ันปที่ 2                                                                 516        คน 
                -  ช้ันปที่ 3                                                                 431        คน 
                -  ช้ันปที่ 4                                                                 374        คน  
                -  จํานวนนักศึกษาใชเวลาเรียนมากกวาหลักสูตร 4  ป              
                    และยังศึกษาอยู                                                                    61        คน                          
 ระดับปริญญาโท                                 รวม           194       คน 

-  ช้ันปที่ 1                                                                   66        คน 
-  ช้ันปที่ 2                                                                  128       คน 
-  จํานวนนักศึกษาใชเวลาเรียนมากกวาหลักสูตร 2 ป               40      คน 
ระดับปริญญาเอก                     รวม               2       คน 
 
 

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2546 
 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2546 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2546   
 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

2544 2545 2546 
ผลการ 
ประเมิน 
ป 2546 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 
1.1  รอยละการไดงานทํา การประกอบอาชีพ       
       อิสระและการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา    
       ภายใน 1 ป*        

 
 

76.40U 

 
 

82.55 U 

 
 

88.10 
 

  
 
- U ขอมูล
มหาวิทยาลัย 
-ป 46 ขอมูล
คณะฯ 
 

 1)  การไดงานทํา 58.44 59.38 70.24   
       2)  การประกอบอาชีพอิสระ 5.36 3.12 6.35   
       3)  การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 12.6 20.05 11.51   
1.2  ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ 
 ผู ใชบัณฑิต* 

3.45 U 3.84 3.84 
 

 ขอมูลป45 

  1)  ดานวิชาการ/วิชาชีพ 3.32 3.64 3.64   
       2)  ดานทั่วไป 3.29 3.76 3.76   
       3)  ดานบุคลิกภาพ 3.51 3.83 3.83   
       4)  ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.69 4.11 4.11   
1.3   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ

นักศึกษาปริญญาเอก ท่ีตีพิมพในวารสรที่มีผู
ประเมินอิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
หรือเทียบเทาทั้งหมด* 

- - 
นศ.ป.เอก
ยังไมจบ
การศึกษา 

-   
 
 
 

 1)  ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ   -   
       2)  ตีพิมพในวารสารระดับชาติ   -   
       3)  ไดรับการจดสิทธิบัตร   -   
1.4   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ   

นักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาทั้งหมด*        

N.A. 0.11:1 
(14:123) 

0.13:1 
(6:46) 

  
 

 1)  ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ N.A. - -   
       2)  ตีพิมพในวารสารระดับชาติ N.A. 1 6   
       3)  นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ N.A. - 4   
       4)  นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ N.A. 13 39   
       5)  ไดรับการจดสิทธิบัตร N.A. - -   
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
2.1   มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน    
        สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง* 
       1)  หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
9 

  
 
 
 

นับตามหลักสูตร/
รายวิชาที่เปดสอน
แลว 

        2) หลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา** - - -   
3)  สาขาวิชาที่มีการฝกงาน 11 11 11   
4)  สาขาวิชาที่มีโครงงาน 11 11 11   
5) รายวิชาที่มีการฝกงาน, ดูงาน, ฝกภาคสนาม     

      (field  trip) 
12 12 13   

6)  รายวิชาที่มีปฏิบัติการ 92 U 73 92   
7)  รายวิชาสัมมนา 8 U 11 9   
8)  รายวิชาศึกษาดวยตนเอง  - - 514   
9)  รายวิชาที่เปนสหวิทยาการ 1 3 4   

      10) รายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองโดย  
      PBL 

81 U 158 10   

      11) รายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวย CAI 
      (Computer  Aid  Instruction) 

- - 2   

      12) รายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองโดย 
      หองเรียนเสมือน(Virtual   Classroom) 

22 U 74 139   

      13)  รายวิชาเลือกเสรี 66 U 74 NA.  ทุกวิชาในมหาวิทยาลัย

เปนวิชาเลือกเสรี 

      14)  รายวิชาที่สอนทางไกล - - -   
      15)  รายวิชา special topic** N.A. N.A. 22  กําหนดในปการศึกษา  46 

      16)  จุดเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
              ที่ใชในการเรียนการสอน    
             16.1) จุดเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

0.27 
(323:1,198) 
      N.A. 

0.56 
(741:1,329) 
       741 

0.36 
(615:1,728) 
         615 

  

             16.2) จํานวนชองสัญญาณของ  wireless** N.A. N.A. 320   
             16.3)  จํานวนจุดเชื่อมตอทั้งหมด*** N.A. N.A. 692   
             16.4)  จํานวน Base Station*** N.A. N.A. 10   
     17)   การใหบริการหองสมุด (ช่ัวโมง/วัน) 8 8 -   
     18)  การใหบริการคอมพิวเตอร (ช่ัวโมง/วัน) 8 8 13.11   
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2.2   ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพ    
        การสอนของคณาจารย* 

1) ควรปรับปรุง 
2) พอใช 
3) ปานกลาง 
4) ดี 
5) ดีมาก 

4.12 4.11 4.13   ป.ตรี 
4.41   ป.โท 
 
 
 
    ดี 

  
 

2.3    จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนัก  
         ศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด* 

1:64 
(28:1,780) 

1:36 
(47:1,897) 

1:23.66 
(87:2,058) 

 
 

 
 

1)  ดานบําเพ็ญประโยชน 3 7 1   
2)  ดานวิชาการ 8 16 37   
3)  ดานศิลปวัฒนธรรม 1 1 -   
4)  กีฬา 7 8 11   

         5)  อื่น ๆ 9 15 37   
6)  งบประมาณตอกิจกรรม/โครงการ** N.A. N.A. 19,535.29   
7)  ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ** N.A. N.A. 3.75   

2.4    มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู*      
  1)  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร - - -   
         2)  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ       

     สอน 
- - -   

         3)  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอน - - -   
         4)  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขอสอบ/รูปแบบ/วิธี       

การวัดและประเมินผล 
- - -   

         5)  โครงการวิจัยอื่นๆ  - - -   
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 
3.1  อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา* 

 
 
    1:7.35 U 
(163:1,198) 

 
 

        1:8.36 
(159:1,329) 

 
 

1:10.52 
(142:1,495) 

  
 

 
   

1)  อาจารยวุฒิปริญญาตรี/เทียบเทาตอจํานวน 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1:26.04 
(46:1,198) 

1:42.87 
(31:1,329) 

     1:124.53 
(12:1,495) 

  

         2)  อาจารยวุฒิปริญญาโท/เทียบเทาตอจํานวน นัก   
       ศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

   1:17.61 
(68:1,198) 

1:19.54 
(68:1,329) 

   1:24.10 
   (62:1,495) 

  

3)  อาจารยวุฒิปริญญาเอก/เทียบเทา ตอ     
     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1:24.44 
(49:1,198) 

1:22.15 
 (60:1,329) 

1:21.98 
(68:1,495) 

  

3.2  คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา*    120,896:1 101,933:1 
(135,468,104  

    : 1,329) 

117,806.36:1(
176,120,510.38   
: 1,495) 

  

3.3   รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ  
        เทียบเทา* 

     

 1) รอยละของอาจารยปริญญาเอกทั้งหมด 30.06 
(49:163) 

37.74 
(60:159) 

     42.07 
    (69:164) 
 

  

3.4  จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนหรือ
การคนควาของนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด* 

     

       1)  คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอ 
  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

        1:2.85 
(420:1,198) 

1:2.13 
(623:1,329) 

     1:2.81 
 (615:1,728) 

  

       2) คาใชจายสําหรับระบบคอมพิวเตอร (บาท) ตอ  
    นักศึกษาทั้งหมด* 

N.A. N.A. 4,765.10:1(8,
234,091.62 
 : 1,728) 
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3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ และ/หรือคาใชจายของ
หนังสือ/วารสาร/ขอมูล สารสนเทศฯลฯ ตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* 

     131:1 U 
(151,678:1,159) 
 

1,352:1 U 
(1,796,695:1,329) 
 

1,259.03:1 
(1,882,245.16 

:  1,495) 
คาใชจาย
หนังสือฯ 

  U ขอมูล ม. 

        1)  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
             และศูนยสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา    
             เต็มเวลาเทียบเทา* 

ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
  

1) คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
    และ ศูนยสารสนเทศตอคาใชจายทั้ง   
    หมดของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
  

3)  คาใชจายสําหรับตําราและวารสารตอ    
      จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา** 

N.A. N.A. 1,259.03:1 
 

  

 
 
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                       -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0   
 *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **    ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
 U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน     
2.1   หลักสูตร     
(1)   มีเปาหมาย วัตถุประสงค ขอบเขต และเนื้อหาใน

การเปดหลักสูตรอยางชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับ
ความตองการและมาตรฐานวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 

1.0 1.0 1.0  

(2)   บริหารหลักสูตรตามเปาหมายและวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ 

0.8 0.8 0.8  

(3)   มีหลักเกณฑการประเมินหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตร ตามรอบที่กําหนด 

0.6 0.6 0.6  

4)   นําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการทาง 

          วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

0.8 0.8 0.8  

  (5)   อาจารย  นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย  
      (Stakeholders) มีสวนรวมในการประเมินหลักสูตร 

0.6 0.6 0.6  

               รวม 3.8 3.8 3.8  
2.2    อาจารย 
 (1)  มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิ    

และคุณสมบัติสอดคลองกับภารกิจ และมอบหมาย
ภารกิจในสัดสวนที่ชัดเจน 

 
0.8 

 
0.8 

 
1.0 

 

(2)    ปฏิบัติงานตามสัดสวนภารกิจที่กําหนด 0.8 0.8 0.8  
(3)  ประเมินผลการปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนด              

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
1.0 1.0 1.0  

(4)   ผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและนักศึกษามีสวน    
        รวมในการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 

0.6 0.8 0.8  

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 0.6 0.6 0.6  
รวม 3.8 4.0 4.2  
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2544 2545 2546 
หมายเหตุ 

2.3 การพัฒนาอาจารย     
(1)  มีแผนพัฒนาอาจารยใหสามารถปฏิบัติภารกิจได

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
0.6 0.6 0.6  

(2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.6 0.6 0.8  
(3)  ประเมินผลการพัฒนาอาจารยทุกป 0.4 0.4 0.6  
(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนาอาจารย 0.4 0.4 0.6  
(5)   อาจารยมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง 0.6 0.6 0.8  

รวม  2.6 2.6 3.4  
2.4  กระบวนการเรียนการสอน     
(1)  มีประมวลรายวิชา (course syllabus) และ/หรือ

แผนการเรียนรูและแผนการสอน (learning and 
teaching plan) ทุกรายวิชาที่เปดสอน 

0.8 0.8 1.0  

(2)  จัดการเรียนการสอนตามแผนของรายวิชาและ 
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 

0.6 0.8 0.8  

(3) ประเมินการสอนทุกรายวิชาอยางนอยภาคการ 
      ศึกษาละ 1 ครั้ง 

1.0 1.0 1.0  

(4)  นักศึกษาและ/หรือ อาจารยมีสวนรวมในการ
ประเมินการสอนของอาจารย 

0.8 1.0 1.0  

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการเรียนการสอน 0.6 0.6 0.6  
รวม  3.8 4.2 4.4  

2.5  นักศึกษา     
(1)  มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลาย    
       และมีคุณภาพ 

0.8 0.8 0.8  

(2)  ดูแลใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตาม    
หลักสูตรไดอยางนอย 80 %   

0.6 0.6 0.6  

(3)  ใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียน       
 การสอน 

0.6 0.6 0.6  

(4)  ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามชวงเวลาที่  
       กําหนด 

0.8 0.8 0.8  
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(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการผลิตบัณฑิตให
ไดตามวัตถุประสงค 

0.6 0.6 0.8  

รวม  3.4 3.4 3.6  
2.6  การวัดและประเมินผล     
(1)  มีคูมือ และ/หรือ แนวทางการวัดและประเมินผล

การเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู ตามหลักการวัด
และประเมินผล 

0.8 0.8 0.8  

(2)  วัดและประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการ
เรียนรู  สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา และ
หลัก  สูตร และปฎิบัติตามคูมือ และ/หรือแนวทาง
ที่กําหนดทุกรายวิชา 

0.8 0.8 0.8  

(3) ประเมินขอสอบ และ/หรือเครื่องมือการวัด  
      และประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมการ 
      เรียนรูทุกรายวิชา 

0.8 0.8 0.8  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการวัดและ  
ประเมินผล ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอน 

0.6 0.6 0.6  

(5)  อาจารยและนักศึกษามีสวนรวมปรับปรุงและ
พัฒนาการวัดและประเมินผล 

0.6 0.6 0.8  

รวม  3.6 3.6 3.8  
2.7  ปจจัยเก้ือหนุน     
(1)  มีแผนการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนและสื่อการเรียนรูที่

เอื้อตอการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

0.6 0.8 0.8  

(2)  จัดหาและใชสอยปจจัยเกื้อหนุนอยางมี 
ประ สิทธิภาพ 

0.8 0.8 0.8  

(3)  ประเมินการใชสอยปจจัยเกื้อหนุนอยางสม่ําเสมอ 0.6 0.6 0.8  
(4)  บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน

ปจจัยเกื้อหนุน 
0.6 0.6 0.8  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดสรรและการ
ใชสอยปจจัยเกื้อหนุน 

0.6 0.6 0.8  

รวม  3.2 3.4 4.0  
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา     
3.1  องคการนักศึกษา     
(1)  มีองคการนักศึกษาและระบบบริหารองคการ        
 นักศึกษาตามธรรมนูญ 

0.8 1.0 1.0  

(2)  บริหารองคการนักศึกษาตามธรรมนูญ 0.8 0.8 1.0  
(3)  ประเมินผลการบริหารองคการนักศึกษาทุกป 0.6 0.8 0.8  
(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริหาร องคการ

นักศึกษา 
0.6 0.8 0.4  

(5)  นักศึกษา และ/หรืออาจารย/บุคลากรมีสวน รวมใน
การประเมินการบริหารองคการนักศึกษา 

0.4 0.6 0.8  

รวม 3.2 4.0 4.0  
3.2  การพัฒนาดานวินัยนักศึกษา     
(1) มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาไวเปนลาย

ลักษณอักษร และเผยแพรกฎ  ระเบียบนักศึกษาให
ผูที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน 

0.8 0.8 0.8  

(2)  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทุกครั้งที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 

0.8 1.0 1.0  

(3)  มีการรวมมือประสานงานกันระหวางคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีการเสริมสราง
วินัยในตนเอง 

0.8 0.8 0.8  

(4)  ประเมินผลการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษาทุกป 0.8 0.8 1.0  
(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนางานดานวินัย

นักศึกษา 
0.6 0.6 0.8  

รวม  3.8 4.0 4.4  
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ปการศึกษา องคประกอบ 

2544 2545 2546 
หมายเหตุ 

3.3  หอพักนักศึกษา       
(1)  มีแผนการดําเนินงานหอพักนักศึกษาที่สอดคลอง

กับนโยบายดานหอพักนักศึกษา 
   เปนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
(2)  มีการบริการหอพักนักศึกษาที่มีความสะอาด สบาย

และปลอดภัยแกนักศึกษา และมีองคการนักศึกษา 
แมบานประจําหอพัก และอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
รวมจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    

(3) นักศึกษารวมกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและ
รูจักอยูรวมกับผูอื่น 

    

(4)   ประเมินผลการดําเนินงานหอพักนักศึกษาทุกป     
(5)   นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานหอ 
        พักนักศึกษา 

    

รวม     
3.4  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา     
(1)  มีแผนงาน/โครงการสงเสริมนักศึกษาตาม

มาตรฐานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 

0.6 0.6 0.8  

(2)  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนฯ 

0.8 0.8 0.8  

(3)  มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทุกกิจกรรมและสรุปผลการประเมินทุกป 

0.8 0.8 0.8  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและฝกอบรมนักศึกษาที่รับผิดชอบ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม
นักศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

0.6 0.6 0.8  

(5)  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ประเภทกิจกรรม โดยมีการกําหนดกฎ ระเบียบ
พรอมทั้งมาตรการการปองกันปญหาและอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

0.6 0.8 0.8  

รวม  3.4 3.6 4.0  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

3.5  ทุนการศึกษา 
(1)  มีแผนดําเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ชัดเจน

สอดคลองกับนโยบายดานทุนการศึกษา 

 
0.8 

 
0.8 

 
1.0 

 

(2)  มีการจัดสรรทุนและงบประมาณเงินรายไดแก
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งประเภททุน
ยกเวนคาธรรมเนียม  ทุนทั่วไป ทุนทํางาน
แลกเปลี่ยน และทุนเงินยืม โดยคณะกรรมการอยาง
เปนธรรม 

0.8 1.0 1.0  

(3)  ประเมินประสิทธิภาพการจัดสรรทุนทุกภาค       
 การศึกษา 

0.8 0.8 0.8  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดสรรทุน      
 การศึกษา 

0.8 0.8 0.8  

(5)  รายงานผลการรับทุนของนักศึกษาใหนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาทราบ 

0.8 0.6 0.6  

รวม  4.0 4.0 4.2  
3.6  สุขภาพอนามัย       
(1)  มีแผนการดูแลสุขภาพอนามัยสําหรับนัก   ศึกษา 

ครอบคลุมดานอาหาร การออกกําลังกาย
สุขลักษณะภายในหอพักนักศึกษา รวมทั้งการ
ตรวจสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยง
ตอสุขภาพ 

   เปนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวในแผนฯ     
(3)  นักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแผนฯ และ

ประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัย 
    

(4)  ประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยทุกป     
(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานดาน

สุขภาพอนามัย 
    

รวม      
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3.7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา     
(1)  มีแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

สอดคลองกับนโยบาย เปนลายลักษณอักษร และมี
คณะกรรมการดําเนินการทางดานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 

0.6 0.8 0.8  

(2) ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.4 0.8 1.0  
(3)  สนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมทํากิจกรรมทาง

ศาสนา/บําเพ็ญประโยชนและสนับสนุนใหมีชมรม
ทางศาสนาของนักศึกษาใหยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาของตนอยางมีอิสระ 

0.8 0.8 0.8  

(4)  มีการประเมินผลการดําเนินงานพัฒน คุณธรรม 
      จริยธรรมของนักศึกษาทุกป 

0.6 0.8 0.8  

(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา 

0.6 0.6 0.6  

รวม  3.0 3.8 4.0  
3.8  การแนะแนวอาชีพ     
(1)  มีแผนการแนะแนวอาชีพ และมีระบบฐานขอมูล

ดานอาชีพ 
0.6 0.6 0.6  

(2)  จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและหรือแนะแนวอาชีพให
บรรลุเปาหมายตามแผนฯ และประชาสัมพันธ
ขอมูลดานอาชีพอยางตอเนื่อง 

0.6 0.6 0.6  

(3)  นักศึกษาที่กําลังศึกษาปการศึกษาสุดทาย  อยางนอย 
80 % เขารวมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

0.6 0.4 0.4  

(4)  ประเมินผลการแนะแนวอาชีพทุกป 0.6 0.4 0.4  
(5)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการแนะแนวอาชีพ 0.6 0.4 0.4  

รวม  3.0 2.4 2.4  
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3.9  การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหา     
(1)  มีแผนการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษาแก

นักศึกษา  สอดคลองกับนโยบายเปนลายลักษณ
อักษร พรอมมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ หองให
คําปรึกษา 

0.6 0.8 0.8  

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 

0.6 0.6 0.6  

(3)  ประเมินผลการดําเนินงานการใหคําปรึกษาทุกภาค     
การศึกษา 

0.6 0.6 0.6  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดําเนินงานดาน       
การใหคําปรึกษา 

0.6 0.6 0.6  

(5)  นักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูลและประเมิน
การดําเนินงานการใหคําปรึกษา 

0.4 0.4 0.4  

รวม  2.8 3.0 3.0  
                  รวมองคประกอบท่ี 2 และ 3 3.39 3.56 3.80  
  
                รายละเอียดผลการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการเรียนรู และ
มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
 
  คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ รวม 11 สาขาวิชา   มีการกําหนดแผนการ
รับนักศึกษาในแตละปการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ และ ดําเนินการใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 

 ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร    ภาควิชาที่เปนเจาของหลักสูตรจะเปนผูดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร และ มีคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เปนผูประสานงาน และกํากับ 
ดูแลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 เพื่อเปนการประกันคุณภาพของการเรียนการสอน คณะฯ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
                 (1)   ทุกรายวิชาตองมีการจัดทําแผนการสอนโดยใหมีองคประกอบตามที่คณะฯ กําหนด 

         (2)   ใหมีการประเมินขอสอบทุกรายวิชา 
         (3)   ใหมีการประเมินเอกสารประกอบการสอน 
         (4)   ใหมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
         (5)   ใหมีการประเมินปจจัยสนับสนุนโดยนักศึกษา 
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 ในระยะหลายปที่ผานมา คณะฯ พบวา นักศึกษาที่มีปญหาทางดานการเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  จึงไดมีการ
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารยในการรวมกันแกไขปญหา   โดยนอกจากจะจัดใหมีการสอนเสริมดังที่ได
ปฏิบัติตอเนื่องกันมาหลายปแลว   ยังไดดําเนินการปรับแผนการเรียนใหมีลักษณะผอนคลาย   เอื้อตอการปรับตัวของ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น   นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีมาตรการเกี่ยวกับการกวดขันใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียน  มี
การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาดวยการใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดมากขึ้น  รวมทั้งการปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษา และ พัฒนาระบบขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

 นอกจากการใหความรูตามหลักสูตรของคณะฯ แลว คณะฯ ยังสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน การสนับสนุนใหจัดโครงการ In-house Practical 
Training (IHPT)  การจัดโครงการทัศนศึกษา โดยภาควิชาตาง ๆ การจัดการบรรยายพิเศษตาง ๆ รวมทั้งการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศกึษาเขารวมการแขงขันในลักษณะตาง ๆ เชน การแขงขันดานหุนยนต    การแขงขันรถประหยัด 
พลังงาน   การแขงขันการสรางสะพานคอนกรีต เปนตน 

ในดานการพัฒนานักศึกษา คณะฯ มีธรรมนูญสโมสรนักศึกษา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา 
และชมรมตาง ๆ จํานวน 5 ชมรม คือ ชมรมพัฒนาสังคม ชมรมวิชาการ ชมรมกีฬา ชมรมโรโบติกส (Robotics) และ
ชมรมดนตรี เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงออกในดานที่เปนประโยชนตอสวนรวม และไดฝกฝนการเปนผูนํา  และ 
ผูตามที่ดี   นอกจากนี้คณะฯ ยังไดสงเสริมใหมีการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรมโดยอาศัยกลไกของภาควิชา  เพื่อเปน
การพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาอีกดวย โดยในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะฯ ได
ใชงบประมาณไปในปงบประมาณ 2547 รวมทั้งสิ้น 1,699,570  บาท [เอกสาร 2.3 (1)]   โดยมีกิจกรรม / โครงการดาน
กิจกรรมนักศึกษาจํานวน  87 โครงการ  สูงกวาปการศึกษา 2545  และคิดเปนสัดสวนจํานวนกิจกรรม/โครงการ  : 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  1:23.66 
                  สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาขาดแคลนทุนทรัพย และนักศึกษาที่มผีลการเรียนดี   คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อ 
จัดสรรทุนการศึกษา  ทั้งจากเงินรายได  ดอกเบี้ยจากเงินกองทุน รวมทั้งที่ไดรับบริจาคจากเอกชน/มูลนิธิ   โดยมีคณะ 
กรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาและกลุมงานสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เปนผูดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑ 
การพิจารณาทุน [เอกสาร 3.5(1)] โดยในปการศึกษา 2546  คณะฯ ไดจัดสรรทุนการศึกษา เปนจํานวน 6 ประเภท   
คิดเปนจํานวนเงิน 1,915,050 บาท  

  ในดานการแนะแนวอาชีพ คณะฯ ไดมีการใหความรูเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรใหนักศึกษาทราบเปนระยะ ๆ  
ต้ังแตวันปฐมนิเทศ [เอกสาร3.8(1)] เมื่อนักศึกษาเริ่มเขามาศึกษาในชั้นปที่ 1 และเมื่อสิ้นปที่ 1 ก็จัดใหมีแนะแนวการ
เลือกสาขาวิชา [เอกสาร 3.8 (2)] ซึ่งจะเปนการเนนวาวิศวกรแตละสาขาวิชาชีพจะทํางานอะไรไดบาง และคณะฯ ได
จัดทําคูมือเตรียมตัวสําหรับการหางานมอบใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ  [เอกสาร 3.8(3)]  
นอกจากนี้ในแตละภาควิชายังอาจจะมีการจัดการแนะแนวอาชีพ และเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาเพิ่มเติมจากที่คณะฯ ดําเนินการอีกดวย 

ในดานปจจัยเกื้อหนุน  คณะฯ ไดดําเนินการจัดใหมีปจจัยเกื้อหนุนอยางเพียงพอ  เชน การจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม รวมทั้งการจัดหาและติดตั้งอุปกรณชวยสอนประจํา
หองเรียนเพิ่มมากขึ้น  

ในปการศึกษา 2546 ไดมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีจํานวน 304 คนจากทุกสาขาวิชา  จากการสํารวจภาวะการ
ไดงานทํา หลังจากที่บัณฑิตเหลานี้สําเร็จการศึกษาไปแลวประมาณ 6 เดือน พบวา รอยละ 75.8 ไดงานทําแลว รอยละ 
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13.6 มีความประสงคจะศึกษาตอหรือกําลังศึกษาตอ สวนที่เหลืออีกรอยละ 10.6 อยูระหวางการหางานทํา อัตราการได
งานทําของบัณฑิตรุนนี้สูงกวาปการศึกษาที่ผานมา สวนหนึ่งเปนผลจากการขยายงานของภาคอุตสาหกรรม สวนหนึ่ง
เปนผลจากการที่คณะฯ โดยกลไกของภาควิชาไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน 
เชน การจําลองการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ  การแนะนําการสมัครงานในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ เปนตน 
 จุดออน 
                1.   สัมฤทธิผลของการผลิตบัณฑิตยังอยูในระดับคอนขางต่ํา 
                2.   บัณฑิตยังมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา 
                3.   การจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนยังไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหองเรยีน 
                4.   การประเมินผลการบริหารองคการนักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษาขาดความเปนระบบ และขาดความตอเนื่อง 
                5.   การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
                6.   ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ใหนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 
                7.   ยังขาดการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  
 จุดแข็ง 

        1.   คณะฯ มีความพรอมดานบุคลากรคอนขางสูงสําหรับการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร 
        2.   มีการกําหนดแผนกลยุทธ ตัวช้ีวัดหลัก และดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด 

         3.   มีระบบการรณรงคดานวินัยนักศึกษามากขึ้น เชน การประชาสัมพันธทางกระดานขาว  การใหระบุโทษ   
                      ทุจริตไวหนาขอสอบ การติดโปสเตอรทุจริตการสอบใหเห็นเดนชัด การขอความรวมมือภาควิชา / 
                      หนวยงาน  รณรงคการแตงกาย  เปนตน 

        4.   มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษากลุมทํากิจกรรม และสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจําป 
        5.   คณะฯ จัดสรรงบประมาณ สําหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหอยางเพียงพอ 
        6.   คณะฯ มีแหลงทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่หลากหลาย 

 
โอกาส 

        1.   สาขาวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร   ยังเปนที่ตองการของประเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
                2.   มีอุตสาหกรรมตางๆ เชน อาหารทะเล ยางพารา ไมยางพารา และอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงที่คณะฯ แสดง   

             บทบาทในดานวิชาการได 
        3.   มีสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร   ที่พรอมใหการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ 
        4.   มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากขึ้น 

  
 ปจจัยคุกคาม 
                1.   สถาบันการศึกษาอื่นที่มีความไดเปรียบในดานตําแหนงที่ต้ังมีเพิ่มขึ้น ทําใหคณะฯ ไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ   
                      ลดลง 
                2.   มหาวิทยาลัยมีที่ต้ังหางไกลจากศูนยกลาง การบริหาร และการคาของประเทศ ทําใหเปนอุปสรรคในการ      
               เขารวมกิจกรรมแขงขันตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสวนกลาง 
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                3.   มีสิ่งยั่วยุ อื่น ๆ จํานวนมาก เชน เกม  อินเตอรเน็ต ฯลฯ ทําใหนักศึกษาลดความสนใจในกิจกรรมตาง ๆ    
           ของคณะฯ 
       กลยุทธ/แผนพฒันา 

1.   เพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 
                      1.1   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ เชน มีการสอนหรืออบรมเปนพิเศษสําหรับนักศึกษา 
                               ช้ันปที่ 4 
                      1.2   สงเสริมใหใชเอกสารเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
                      1.3   จัดใหผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศมาชวยสอน  
                      1.4   สงเสริมใหมีการฝกงานในตางประเทศ และสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ 

2.   การพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษา 
                      2.1   สนับสนุนการทําโครงงานเพื่อเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและชุมชน 
                      2.2   สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศทางดานวิชาการ 
                      2.3   จัดใหมีแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 
                      2.4   จัดใหมีเวทีการแขงขันดานสิ่งประดิษฐ หรือโครงงาน 

3.   การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
                      3.1   ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา 
                      3.2   เผยแพรขอมูลคณะฯ และประชาสัมพันธเชิงรุก 
                      3.3   ปรับปรุง website ของคณะฯ ใหมีขอมูลที่เปนประโยชน 
                      3.4   การใชกลไกเชิงรุกมาชวยในการจูงใจใหนักศึกษาเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตรมากขึ้น 
                4.   กําหนดแนวทางวิธีการประเมินกิจกรรม โดยระบุจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาไว 
                      ในแตละโครงการ/กิจกรรม 

5.   ปรับปรุงระบบขอมูลนักศึกษาเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทราบขอมูลดานผลการเรียน   การลงทะเบียน  
      การรับทุนการศึกษา ฯลฯ 
6.   สรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมภายในคณะฯ เชน จัดใหมีลานกิจกรรม 

                7.   สรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เชน การจัดทําสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรม  เพื่อ     
                      รวบรวมออกเปนประกาศนียบัตรดานกิจกรรม  เมื่อสําเร็จการศึกษา 

8.   การดูแลนักศึกษาที่มีปญหา 
                      8.1   จัดใหมีหนวยงานใหคําปรึกษาในเชิงจิตวิทยา เพื่อใหคําปรึกษาแกนกัศึกษาที่มีปญหา 
                      8.2   ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา เชน จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาพิเศษ 

9.   จัดการแนะแนวอาชีพที่มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น 
10. เพิ่มความเขมแข็งในการทํางานและบริหารของสโมสรนักศึกษาและชมรม 

                      10.1   ปรับกระบวนการและขั้นตอนในการเลือกตั้งนายกสโมสร  ใหไดผูเสียสละและมีวิสัยทัศน 
                      10.2   จัดสัมมนาและอบรมตัวแทน/ผูบริหารสโมสรนักศึกษา  เพื่อใหเขาใจบทบาทและแนวคิด 
                                  ในการทํางานอยางเปนระบบ 
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11. จัดหาแหลงทุนการศึกษาเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงาน 
สรางสรรค 

ตัวบงชี้ 
 4.1  จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคท่ี          
        เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ* 

 
 
 

0.043:1 U 
(7:163) 

 
 
 

0.019:1 
(3:159) 

 
 
 

0.366:1 
(52:142) 

  
 
 

U ขอมูลม. 

   1) ตีพิมพในวารสารนานาชาติ N.A. N.A. 0.035:1 
(5:142) 

  

   2) ตีพิมพในวารสารระดับชาติ N.A. N.A. 0.028:1 
(4:142) 

  

   3) นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ N.A. N.A. 0.127:1 
(18:142) 

  

   4) นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ N.A. N.A. 0.176:1 
(25:142) 

  

   5) เผยแพรลักษณะอื่น** N.A. N.A. -   
       6)  ผลงานสรางสรรค   -   
   7)  สัดสวนการตีพิมพในวารสารนานาชาติ ตอ

อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก** 
N.A. N.A. 0.072:1 

(5:68) 
  

4.2  ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน/ไดรับ  
รางวัล/จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอจํานวน 
อาจารยประจําทุกระดับ* 

0.02:1 U 
(3:163) 

0.40:1 
(65:159) 

0.51:1 
(72:142) 

 

 
    1) งานวิจัยที่ผูวิจัยอื่นอางอิงถึง (ครั้ง) 3 - 29 

(10 เรื่อง) 
  

    2) งานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน (ครั้ง) N.A. - 27 
(26 เรื่อง) 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปการศึกษา 

 2544 2545 2546 
ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

3) งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในภาคเอกชน (ครั้ง) N.A. 2 8 
 (4 เรื่อง) 

 

หมายเหตุ 

4) งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในภาครัฐ (ครั้ง) N.A 2 3   
 5) จํานวนสิทธิบัตร - - 1   
   6) ไดรับรางวัล - - 5   
4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารย

ประจําทุกระดับ* 
    

 
     1)  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภาย  
           นอกตออาจารยประจําทุกระดับ  
      2)  จํานวนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกตออาจารย 
      ประจําวุฒิปริญญาเอก* 

20,453.6:1 U 
 

N.A. 
 

17,155:1 
     (2,127,260:159) 
 

N.A. 

100,627.9:1 
(14,289,162.11 : 142) 
 

180,345.96:1 
(12,263,525.44:68) 

  

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตอ 
อาจารยประจําทุกระดับ* 

2,363.9:1 7,057.7:1 
(1,122,170:159) 

  37,230.49:1 
(5,286,729.15::142) 

 
 

 
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                       -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0   
   *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **    ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
 U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
      - ผลงานขอ 4.2 ยังไมนับรวมการนําไปใชในการอางอิงบทความวิจัยในหัวขอ 4.1 
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ปการศึกษา                              องคประกอบ 

2544 2545 2546 
หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
4.1  การบริหารงานวิจัย 
       (1)   มีนโยบาย ทิศทางและแผนงานดานการวิจัยที่   
               สอดคลองกับวิสัยทัศน และ พันธกิจ 

 
 

      1.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 

       (2)   กํากับและบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายและแผนฯ 

0.6 0.6 0.8  

       (3)  ประเมินผลการบริหารงานวิจัยทุกป 0.8 0.8 0.8  
       (4)  นําผลการประเมินมาพัฒนาการบริหาร      
  การวิจัย 

0.6 0.6 0.8  

       (5)   อาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการ       
               กําหนดนโยบาย ทิศทางและแผนงานดานวิจัย 

0.6 0.6 0.8  

รวม 3.6 3.6 4.2  
4.2  ผลการวิจัย 
       (1)   มีแผนและระบบการนําผลการวิจัยไปเผยแพร    
               และใชประโยชนหรือสิทธิประโยชนตามวัตถุ   
               ประสงคของมหาวิทยาลัย 

 
0.8 

 
0.6 

 
0.8 

 

       (2)   ดําเนินการเผยแพรและใชประโยชนผลงาน   
               วิจัยตามแผนและระบบที่กําหนด 

0.8 0.6 0.8  

       (3)   ประเมินการเผยแพรและใชผลงานวิจัยทุกป 0.8 0.6 0.6  
       (4)   นําผลการประเมินฯมาพัฒนางานวิจัยใน     
               อนาคต 

0.6 0.6 0.6  

       (5)   ผูวิจัยและผูใชประโยชนมีสวนรวมในการ  
                   กําหนดแผนและระบบการใชประโยชน 
                   ผลงานวิจัย 

0.4 0.4 0.6  

รวม 3.4 2.8 3.4  
สรุปผลการประเมินตนเอง  องคประกอบที่ 4 3.5 3.2 3.8  
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                รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
                   -    สนับสนุนทุนพัฒนาทีมวิจัย  ประชุมติดตามผลการดําเนินงานของทีมวิจัย สรางบรรยากาศ การวิจัยใน   
                        คณะ 
                   -    รวมจัดทําโครงการบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย 
                   -    สงเสริมวิจัยใหผสมผสานสอดคลองกับการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่นักศึกษาไดมี  
                        สวนรวมในการเปนผูชวยวิจัยของอาจารย 
                   -    ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงานวิจัยใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น  
                   -    เนนการวิจัยที่จะสนับสนุนการแกปญหาทั้งในดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เชน   การวิจัยดาน 
                        พลังงานทดแทน  

 
                   จุดออน 
                   1.  ภาระงานสอนของนักวิจัยที่มีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาทีมวิจัยไมสามารถดําเนินการไดตามเปาประสงค 
                   2.  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนนอย ขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
                   3.  ผูใชประโยชนมีสวนรวมในการกําหนดแผนและระบบการใชประโยชนจากผลงานวิจัยคอนขางนอย 
                   4.  การใชประโยชนจากงานวิจัยยังไมมีระบบแบบแผนที่แนนอน 
                   5.  อาจารยมีภารกิจหลายดานเชน การสอน การบริหาร การบริการวิชาการ ทําใหมีเวลาทําวิจัยนอย และขาด   
                        ความตอเนื่อง 
 
                   จุดแข็ง 
                   1.   คณะมีทุนสนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัย ทําใหเกิดการรวมตัวของนักวิจัยอยางเปนรูปธรรมและรวมกัน   
                         ทํางานเปนทมีเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละทีม 
                   2.  มีการต้ังงบประมาณเงินรายได  เพื่อจัดสรรเปนทุนสนับสนุนการวิจัยเปนประจําทุกป 
            3.   มีระบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เชน เงินรางวัลตีพิมพผลงานทางวิชาการ ทุนคาเลาเรียน ทุนศิษย 
                         กนกุฎิ และ ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
                   4.   จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสัดสวนมากขึ้น  คณาจารยเหลานี้มีความกระตือรือลน   
                         ที่จะทําการวิจัย 
                   5.   มีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมากขึ้น  ซึ่งมีศักยภาพในการเปนอาจารยที่ปรึกษา   
                      วิทยานิพนธ    สามารถใหคําแนะนําในการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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                   โอกาส 
                   -     คณะวิศวกรรมศาสตร   ต้ังอยูในทําเลที่ใกลกับแหลงขอมูล และที่มาของโจทยวิจัย เชน ปาพรุ   
                         ปาชายเลน  สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน ทะเลสาบสงขลา  และยังใกลทะเลทั้ง 2 ดาน คือ  ฝงอันดามัน          
                         และ ฝงอาวไทย   ตลอดจนมีโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายในพื้นที่   ซึ่งคณะฯสามารถตั้งโจทยวิจัย    
                         ใหสอดคลองกับความ ตองการของชุมชนได  
 
                   ปจจัยคุกคาม 
                   1.   การแขงขันการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสูงขึ้น  ทําใหขาดผูชวยวิจัยที่มีคุณภาพ 
                   2.   การแขงขันการวิจัยเพื่อความเปนเลิศในหัวขอที่เกี่ยวกับยางพารา  ปาลมน้ํามัน พลังงานทดแทน มีสูงขึ้น
                 
                   กลยุทธ/แผนพัฒนา 
                   1.   พัฒนาเปนกลุมวิจัยเฉพาะทาง เชน กลุมวิจัยพลังงาน กลุมพัฒนาอุตสาหกรรมยางและยางพารา และ     
                         กลุมวิจัยทางดานระบบคอมพิวเตอร เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และตรงกับ                     
                         สภาพความตองการชุมชนยิ่งขึ้น 
                   2.   สรางกลุมนักวิจัยใหมอยางตอเนื่องและและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยเดิมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                   3.   สรางบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ เชน จัดบรรยายพิเศษ  จัดการประชุมแนะนําแหลงทุนวิจัย และ วิธี    
                  เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  เปนตน 
                   4.   สรางเครือขายวิจัยกับอุตสาหกรรม SMEs และ วิสาหกิจชุมชน 
                   5.   สรางความรวมมือดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษากับประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ เชน มาเลเซีย และจีน     
                          เปนตน     
                   6.   สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องโดยการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทาง         
                         ไปเขารวมประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
                   7.  จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณะฯสูสาธารณชน 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

2544 2545 2546 
ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 
5.1  จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําทุก
ระดับ* 

 
 

2.94:10 
(48:163) 

 
 

3.90:10 
(62:159) 

 
 

3.87:10 
(55:142) 

 

 
1)  เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานในสาขาที่

เช่ียวชาญหรือเกี่ยวของตออาจารยประจําทุกระดับ 
0.86:10 
(14:163) 

0.69:10 
(11:159) 

2.89:10 
(41:142) 

  

2)  เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานในการจัด
ประชุม สัมมนาทางวิชาการตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

0.67:10 
(11:163) 

1.70:10 
(27:159) 

0.14:10 
(2:142) 

  

3)  เปนที่ปรึกษาโครงการตออาจารยประจําทุกระดับ 0.74:10 
(12:163) 

0.38:10 
(6:159) 

0.07:10 
(1:142) 

  

4)  เปนที่ปรึกษากรรมการตออาจารยประจําทุกระดับ 0.12:10 
(2:163) 

- 0.14:10 
(2:142) 

  

5)  เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธตออาจารยประจําทุกระดับ 0.25:10 
(4:163) 

0.75:10 
(12:159) 

0.42:10 
(6:142) 

  

6)  เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

0.31:10 
(5:163) 

0.38:10 
(6:159) 

0.21:10 
(3:142) 

  

5.2  การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ เปนผูสอนเสริมและ
ผูอานผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ** 

5.28:10 
(86:163) 

5.84:10 
(93:159) 

41.97:10 
(596:142) 

 รวมผูสอน
เสริมใน
คณะฯ 

  1)  เปนวิทยากรตออาจารยประจําทุกระดับ 2.09:10 
(34:163) 

1.76:10 
(28:159) 

2.32:10 
(33:142) 

  

  2)  เปนอาจารยพิเศษตออาจารยประจําทุกระดับ 0.61:10 
(10:163) 

0.94:10 
(15:159) 

1.62:10 
(23:142) 

  

   3) เปนผูสอนเสริมตออาจารยประจําทุกระดับ - - 22.042:10 
(313:142) 

  

 4)  เปนผูอานผลงานวิชาการตออาจารยประจํา   
 ทุกระดับ 

2.58:10 
(42:163) 

3.14:10 
50:159) 

15.99:10 
(227:142) 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมินป 

2546 

หมาย
เหตุ 

5.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน* 

2,935 2,099 2,319   

      1)  บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และ    
 ตรวจซอม 

2,800 2,000 1,773   

      2)  บริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 18 22 476   
      3)   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุม     
            เชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 

8 10 12   

      4)   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิง    
   ปฏิบัติการแบบใหเปลา 

12 15 1   

      5)   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิง    
            ปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 

21 13 21   

      6)   บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่   
             ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่ 
             เกี่ยวของ 

- - -           

      7)   บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 4 17 6   
      8)    บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการ   
             ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- 1 1   

      9)    บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต - 6 12   
     10)   บริการอื่น ๆ 72 11 17   
5.4   จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม/          

โครงการบริการวิชาการ** 
12,809,719.56 5,368,411 9,911,654.15   

5.5  จํานวนเงินที่ใชสําหรับการบริการวิชาการแก
ผูดอยโอกาสตองบดําเนินการดานบริการวิชาการ
ท้ังหมด**      

N.A. - 0.34:1 
(80,800: 
240,000) 

  

5.6  มีแหลงกิจกรรมบริการสําหรับการเรียนรูแก 
       ชุมชน**      

1 - -   

5.7  ความพึงพอใจของผูรับบริการ** 75.00 83.00 82.78   
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได   ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                       -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0    
  *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด  ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
                     **    ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด  U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา                      องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 5  บริการวิชาการแกสังคม     
1)   มีนโยบาย และแผนงานดานบริการวิชาการแกสังคม

ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 
วัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

1.0 0.8 0.8  

 2)    ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุใแผนฯ 1.0 0.8 0.8  
 3)  ประเมินผลการบริการวิชาการทุกโครงการและ/หรือ

ทุกกิจกรรม 
0.8 0.8 0.4  

 4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริการวิชาการ 0.8 0.8 0.8  
 5)   ผูรับบริการมีสวนรวมกําหนดนโยบายและแผน

บริการวิชาการแกสังคม  รวมทั้งการประเมินการ
บริการวิชาการแกสังคม 

1.0 0.8 0.8  

รวม  4.6 4.0 3.6  
รวมองคประกอบที่ 5 4.6 4.0 3.6  

 
 
                   รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
                    คณะวิศวกรรมศาสตร   มีแผนและเปาหมายงานดานบริการวิชาการที่เดนชัด  [เอกสาร 5(1)]   โดยยึด 
เปาหมายตามแผนกลยุทธ   ซึ่งประกอบดวย รายไดจากการงานบริการวิชาการ ไมนอยกวา 55 ลานบาท  รายไดสุทธิจาก
งานบริการวิชาการ ไมนอยกวา 10 ลานบาท  มีแหลงทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการจากภายนอกมากขึ้นไมนอยกวา 5 
แหลงทุน  และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5 โครงการ  ซึ่งจากการดําเนินงาน พบวา สามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย  ที่ตํ่ากวาเปาหมายมีเพียงรายไดสุทธิจากงานบริการวิชาการ ที่ทําไดเพียง 9.93 ลานบาท  คิด
เปน 99.3% ของเปาหมาย 
    คณะฯ มีการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว  ซึ่งประกอบดวย 
                  -  ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะฯโดยการจัดทําเอกสารการใหบริการแกลูกคา(ปฏิทินประจําป) 
จํานวน 2,000 ฉบับ  เพื่อแจกใหกับบุคลากรของคณะฯ  ลูกคาในอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน  เปนตน  รวมท้ังการ
ขึ้นปายประชาสัมพันธงานบริการวิชาการของคณะฯ หนาคณะวิศวกรรมศาสตรและหนามหาวิทยาลัย 
                  - การปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการ โดยการปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
                  -   การขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดดําเนินการจนไดรับทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาเมื่อเดือนตุลาคม 2547 
[เอกสาร 5(3)]  
                  -   การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  พบวามีความพึงพอใจในระดับรอยละ 82.78 
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                  -    การปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมและรายงานขอมูลบริการวิชาการทุกประเภท  โดยมีรูปแบบและ 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ชัดเจน 
                  -    มีการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 1 โครงการ  ซึ่งดําเนินการโดยภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล  และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร [เอกสาร 5(4)]  
                  -  การใหบริการวิชาการในลักษณะตางๆตามขอมูลและรายละเอียดในภาคผนวก    โดยเฉพาะโครงการที่
ดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก  โครงการเดนๆ ของคณะฯ ที่สําคัญ ในปการศกึษา 2546 ประกอบดวย   
 
 

โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายเหตุ 
1.  โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 1 และ 2 

(ITB) 
 
2.   โครงการการบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

ภายใตโครงการ  หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) 

3.    โครงการสรางที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก 
(LDC) 

4.    โครงการสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมเพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs 

5.    โครงการศึกษาการจัดทําแผนแมบทดาน
การจราจรและขนสงเมือง 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม    กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 
  
กรมทรัพยสินทางปญญา   กระทรวงพาณิชย 
 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร   

 

 
                   ทั้งนี้ คณะฯ ไดพยายามกระจายการมีสวนรวมของบุคลากร ใหกระจายไปตามหนวยงานตางๆ   มีการสราง
เครือขายของที่ปรึกษาโดยมีการรวมมือกับที่ปรึกษาจากสวนกลางและสถาบัน/หนวยงานในพื้นที่  เชน  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เปนตน  และมีการพัฒนาที่ปรึกษาตาม
แนวทางของ APEC-IBIZ [เอกสาร 5(5)] ซึ่งเปนโครงการสรางและพัฒนาที่ปรึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล  ซึ่งในป
การศึกษา 2546  สามารถสรางที่ปรึกษาได จํานวน 33 คน 
                   คณะฯ มีการประเมินผลงานบริการวิชาการ    ทั้งที่เปนโครงการอบรมสัมมนาในระดับภาควิชาฯ 
(วิศวกรรมไฟฟา และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  และระดับคณะฯ  (ฝายบริการวิชาการ)  โดยมคีาเฉลี่ยรวมทั้งคณะฯ  
82.78% [เอกสาร 5(6)]    สวนโครงการบริการวิชาการ จะมีการประเมินเฉพาะบางโครงการที่มีขนาดใหญๆเทานั้น   ซึ่ง
ผลการประเมินโดยผูประเมินอิสระ  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มากกวา 75%  นอกจากนี้คณะฯ ยังไดประเมินการ
ใหบริการวิชาการของหนวยงานบริการวิชาการภายในคณะฯ  เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ  [เอกสาร 5(8)]  
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                   จุดออน 
                   1.   ยังไมมีการกระจายงานบริการวิชาการอยางกวางขวาง       เนื่องจากมีเพียงบุคลากรบางกลุมเทานั้นที่ 
                         ปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
                   2.   ยังขาดการเชื่อมโยงองคความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน 
                   3.   งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับผูดอยโอกาสมีนอย 
                   4.   ผูใหบริการ/ที่ปรึกษาขาดแคลน   ทําใหไมสามารถรับงานบริการวิชาการใหมากได 
                   5.   หนวยงานระดับภาควิชา บางภาควิชายังมีงานบริการวิชาการคอนขางนอย และบางสาขาวิชามีบุคลากร   
                         ที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมไมมากนัก 
                   6.   ระเบียบบริการวิชาการบางเรื่องยังไมดึงดูดใจและไมคลองตัวเทาที่ควร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสํารองจาย 
                         ในกรณีของที่ปรึกษาวิสาหกิจ 
                   7.   กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เปนโครงการยังมีนอย (1 โครงการ ) สวนใหญยังเปนลักษณะการให 
                         บริการดานที่ปรึกษาเฉพาะปญหาที่หนวยงานขอความอนุเคราะห และ การเปนวิทยากร 
 
                   จุดแข็ง 
                   1.   เนื่องจากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันมากอนหนานี้แลว   จึงไดรับความไววางใจจาก 
                         ผูวาจางใหดําเนินโครงการตอเนื่องมาเรื่อย ๆ  

          2.   มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย และ มีเครื่องมืออุปกรณที่มีคุณภาพในการให 
                บริการวิชาการ 

                   3.   มีหนวยงานฝายบริการวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบงานดานบริการวิชาการโดยเฉพาะ รวมทั้งมีศูนย 
                วิศวกรรมพลังงานที่รับงานบริการวิชาการดานพลังงานทั้งหมด 
           4.   มีบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงาน ชวยสนับสนุนรองรับงานดังกลาว 
           5.   บุคลากรฝายบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุทิศตน 
                 ใหกับงานอยางเต็มที่ 

 
                   โอกาส 
                   1.   นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ที่ชัดเจน 
                         ทําใหสามารถดําเนินการโครงการตาง ๆ  ที่เปนโครงการขนาดใหญๆ ได 
                   2.   สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมที่จะดีขึ้น   ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น 

                พรอมที่จะรับการสนับสนุนดานบริการวิชาการใหคําแนะนําปรึกษา  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน   
                การดําเนินการ 
           3.   เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของภาคใต   จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากลูกคา 
                 จึงทําใหไมคอยมีคูแขงในระดับเดียวกัน 
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                   ปจจัยคุกคาม 
                   1.   มีหนวยงานเอกชน/บุคคลที่ใหความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูง 
                   2.   การมีขอตกลงเกี่ยวกับ APEC Engineer และ APEC IBIZ อาจจะทําใหมีที่ปรึกษาและวิศวกรตางชาติ 
                          เขามาใหบริการมากขึ้น 
 
                   กลยุทธ/แผนพัฒนา 
                   1.   จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อกระจายงานไปยังบุคลากรบางกลุมเพิ่มขึ้น เชน จัดอบรมที่ปรึกษาผาน                                
                         หลักสูตร APEC – IBIZ เพื่อใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับตางชาติ 
                   2.   การขยายผลการจัดทําโครงการบริการวิชาการดานใหคําปรึกษาแนะนําที่สอดคลองกับนโยบายของ 
                         รัฐบาลในสาขาวิศวกรรมศาสตร  ซึ่งประกอบดวยโครงการเกี่ยวกับ SMEs   โครงการเกี่ยวกับการ               
                         ประหยัดพลังงาน  โครงการเกี่ยวกับ OTOP  โครงการเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการใหม  โครงการ 
                         คิดคนนวัตกรรมและอื่น ๆ  เปนตน 

           3.   ประชาสัมพันธ เผยแพรงานบริการวิชาการแบบใหเปลากับผูดอยโอกาสใหมากขึ้น  รวมท้ังจูงใจให 
                 ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเพิ่มขึ้น 
           4.   การผลักดันใหภาควิชาฯ จัดทําโครงการบริการวิชาการขนาดใหญเกิดขึ้นในระดับภาควิชาฯ 
           5.   สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไปอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรูและความชํานาญเฉพาะทาง 

                   6.   เสริมสรางความรวมมือดานบริการวิชาการกับโรงงานอุตสาหกรรม  สมาคมศิษยเกา และหนวยงาน 
                         ที่เปนแหลงทุนบริการวิชาการใหมากขึ้นจากที่มีในปจจุบัน เชน กรมทรัพยสินทางปญญา   สวทช.    
                         กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ  เปนตน 

           7.   สงเสริมและสนับสนุนใหภาควิชาใชศักยภาพของบุคลากร และ เครื่องมืออุปกรณ   สรางงานบริการ 
                 วิชาการที่เดนชัดของแตละภาควิชา 
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มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม  
 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมินป 

2546 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 
6.1  จํานวนกิจกรรรมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม*  

 
3 

 
10 

 
30 

 

 
       1)   โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ   
             เขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิ   
             ปญญาไทย 

N.A. N.A. 7   

             1.1)   กิจกรรมที่จัดเอง 
             1.2)   จํานวนกิจกรรมที่สอดแทรกไวใน  

           กิจกรรมหลักอื่นๆ 
             1.3)   จํานวนกลุม/ชมรม 
             1.4)   จํานวนหองหรือสถานที่ที่สงเสริม   
                      การฝกฝนทางศิลปวัฒนธรรม เชน   
                      หองฝกดนตรีไทย เปนตน 
                      1.4.1)  จํานวนคนที่มาใชหอง(เฉลี่ย 
                                  ตลอดชวงเวลาประเมิน) 
                      1.4.2)  จํานวนครั้งในการใชหอง   
                                  (เฉลี่ยตลอดชวงเวลาประเมิน) 
             1.5)   จํานวนผูเขารวม 
 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 
N.A. 

 
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 
N.A. 

 
 

N.A. 
 

N.A. 
 

N.A. 

            - 
            - 
 
           6 

1 
 
 

240 
 
- 
 
- 
 

  

       2)   โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ  
             เขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม   
             ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ       
             (ที่ไมใชวันสําคัญทางศาสนา) 
             2.1)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
             2.2)  จํานวนผูเขารวม 

1 
 
 
 

N.A. 
N.A. 

2 
 
 
 

N.A. 
N.A. 

7 
 
 
 

7 
1,220 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมินป 

2546 

หมายเหตุ 

       3)   โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ   
              เขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 
              3.1)   จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดเอง 
              3.2)   จํานวนกิจกรรมที่สอดแทรกไวในกิจ   
                       กรรมหลักอื่นๆ (เขารวม) 
              3.3)   การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ 

      3.3.1)  จํานวนหอง 
      3.3.2)  จํานวนคนที่มาใชหอง(เฉลี่ย      
                 ตลอดชวงเวลาประเมิน) 
       3.3.3)  จํานวนครั้งในการใชหอง(เฉลี่ย  
                  ตลอดชวงเวลาประเมิน) 

              3.4)   จํานวนผูเขารวม 

2 
 

N.A. 
N.A. 

 
 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

7 
 

N.A. 
N.A. 

 
 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

2 
 
- 
1 

(50 คน) 
 

1 
10 

 
7,920 

 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ครั้ง/วัน 
22ครั้ง/
เดือน 

       4)   โครงการ / กิจกรรมอื่นๆ(ที่ไมใช 3ขอขางตน)   
              เพื่อกอใหเกิดระบบคุณคา หรือ คานิยมที่ 
              นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 
              4.1)   จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
              4.2)   จํานวนผูเขารวม 

N.A 
 
 

N.A. 
N.A. 

N.A 
 
 

N.A. 
N.A. 

9 
 
 

9 
1,826 

  

       5)   โครงการ/กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม  
              ไทย 
              5.1)   จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัดเอง 
              5.2)   จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ   
              5.3)   จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เขารวม  
                       (ไมไดจัดเอง) 
              5.4)   จํานวนผูเขารวม 

N.A 
 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

1 
 

N.A. 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

5 
 

1 
- 
 

4 
 

86 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมินป 

2546 

หมายเหตุ 

       6)   การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของ  
             ชาติอื่นๆ 
             6.1)  จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่จัดเอง 
             6.2)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให   
                      บริการ 
             6.3)  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เขารวม   
                     (ไมไดจัดเอง) 
      6.4)  จํานวนผูเขารวม 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

  

6.2  จํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนาและสราง    
       มาตรฐานวัฒนธรรม* 
       1)   จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
       2)   จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 
 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

  

6.3  จํานวนกิจกรรมท่ีสรางความเชื่อมโยงของ 
       วัฒนธรรมกับการพัฒนาการเรียนรู** 
       1)   จํานวนรายวิชาที่มีการสอดแทรกการเรียนรู 
              ผานกระบวนการหรือมิติทางวัฒนธรรม 
       2)   จํานวนรายวิชาที่มีการนํามิติและกระบวนการ 
             วัฒนธรรมมาเปนสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรูใน      
              เนื้อหาตางๆ 
       3)   จํานวนกิจกรรม/โครงการที่มีเปาหมายตรง   
              ตามขอนี้ 

- 
 
- 
 
- 
 
 

        - 

- 
 
- 
 
- 
 
 

       - 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

2544 2545 2546 
ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมาย
เหตุ 

6.4   จํานวนงานวิจัย และ งานสรางสรรค  เพื่อการ
พัฒนางานทางดานวัฒนธรรม** 

- - -   

6.5  รอยละของคาใชจายที่ใชในการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมตอคาใชจายทั้งหมด* 

- - 0.167 
(294,744.50 : 
176,120,510.38)

  

 
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                       -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0   
 *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **    ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
 U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา องคประกอบ 

2544 2545 2546 
หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1)  มีนโยบาย และแผนงานดานทํานุบํารุงศิลป              
     วัฒนธรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น    
       และวัฒนธรรมไทย 

 
0.6 

 
0.6 

 
0.6 

  

(2)   ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให 
       บรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวในแผน 

0.8 0.8 0.8   

 (3)  ประเมินผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลป       
 วัฒนธรรมทุกป 

0.8 0.6 0.4   

(4)   นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการทํานุบํารุง  
        ศิลปวัฒนธรรม 

0.8 0.6 0.6   

(5)   บุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติ   
          และประเมินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

0.4 0.4         0.6   

        รวม 3.4 3.0 3.0   
       รวมองคประกอบที่ 6 3.4 3.0 3.0   
 
                   รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
     คณะฯ มีการดําเนินการใหมีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  เพื่อ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและมีการพิจารณาการตอบแทนนักศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
                    ในปงบประมาณ  2547 ไดมีกิจกรรมที่ดําเนินการในสวนของคณะฯ ไดแก   การไหวครูของนักศึกษา  การ 
ทําบุญประจําปของคณะฯ  ในสวนที่ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย ไดแก การไหวครูของมหาวิทยาลัย  การถวายบังคม
พระบรมราชชนก และ การลอยกระทง 
     ในสวนของนักศึกษา มีชมรมที่มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมอยูดวย 2 ชมรม คือ ชมรมกีฬา
และชมรมพัฒนาสังคม นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาของคณะฯ ยังไดจัดใหมีกิจกรรมที่เสริมสรางและสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน วันไหวครู  การบริจาคโลหิตและ ทําบุญตึก  ตักบาตรในวันทําบุญ
อาคารสตางค เพื่อระลึกถึงพระคุณของ ศ.ดร.สตางค  มงคลสุข  เปนตน  ในสวนที่คณะฯ มีกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
ที่ชัดเจนและดําเนินการเปนประจําทุกป  คือ  กิจกรรมลอยกระทง  คณะฯ ไดดําเนินการโดยมีคณะกรรมการดําเนินการ
และรับผิดชอบ  โดยคณะฯ ใหการสนับสนุนดานบุคลากรและงบประมาณ 
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   คณะฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม โดยพิจารณาการมีสวนรวมของผูที่
เกี่ยวของเปนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมลอยกระทงและกิจกรรมวันไหวครู    ซึ่งพบวามีบุคลากรมารวมนอย     
สวน 
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษายังไมมีการประเมิน 
      คณะฯ ไดนําผลการประเมินการดําเนินงาน  มาทําการกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง   โดยการเนนการ
ประชาสัมพันธและการเชิญเฉพาะตัว  ในการดําเนินกิจกรรมปจจุบันยังมีบุคลากรมีสวนรวมนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ภารกิจของคณะฯ และ บทบาทหนาที่ของบุคลากรเนนหนักไปที่การเรียนการสอน  การวิจัย และ  บริการวิชาการเปน 
สวนใหญ 
      สวนในการมีสวนรวมในการประเมินนั้นก็ยังมีนอยเชนกัน   โดยทั่วไปจะดําเนินการเฉพาะภายใน
คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น 
 
      จุดออน  
                     1.   คณะฯ มีลักษณะที่เปนสายวิชาชีพทางเทคโนโลยี ทําใหกิจกรรมและภาระงานไมไดมีความเกี่ยวของ 
                           กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่งมีผลทําใหมีการใหความสําคัญกับภารกิจดานนี้คอนขาง  
                           นอย 
      2.   คณะฯ ไมมีนโยบายและแผนทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
 
      จุดแข็ง 
                     1.   มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บุคลากรสามารถเขารวมไดมาก  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย         
                           และในภมูิภาค 
                     2.   คณะฯ มีบุคลากรเปนจํานวนมาก และสวนใหญเปนคนทองถิ่น ทําใหงายและมีความเปนไปไดที่จะจัด 
                           ใหมีกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
                     โอกาส 
      -    ยังไมชัดเจน 
  
               ปจจัยคุกคาม 
      -    ยังไมชัดเจน  
  
      กลยุทธ / แผนพัฒนา 
                     1.   คณะฯ กําหนดนโยบายและแผนและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปในดานตาง ๆ เชน  
                           ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  เปนตน  เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวม 
                     2.   คณะฯ สนับสนุนระดับภาควิชา/หนวยงาน  จัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย   

                  ใชงบเงินรายไดของคณะฯ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ  
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  
 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 
7.1   รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ

คาใชจายทั้งหมด*  

 
 

 
28.19U 

 
 

 
51.17 

(69,313,174 
:135,468,104)

 
 

 
35.45 

62,433,427.80 
:176,120,510.38) 

 

7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการ
ตอ คาใชจายทั้งหมด*  

9.80 U 18.36 
(24,869,936: 
135,468,104) 

9.43 
(16,605,352.35 : 
176,120,510.38) 

 

ป2545คิดตอ
งบดําเนินการ
ทั้งหมด 

7.3  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรใน
การบริหารจัดการ (Non-academic Staff)*  

7.1:1 
(1,198:169)

8.1:1 
(1,329:164) 

12.15:1 
     (1,495: 123) 

  

7.4   รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ    
        สวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด * 

12.42 U ดําเนินการใน
ระดับ ม. 

6.55 
(11,540,305.24 : 
176,120,510.38) 

 

  

7.5  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* 42,802:1 U 22,598:1 
(30,032,134 

: 1,329) 

17,059.65:1 
(25,504,180.54 

: 1,495) 

  

7.6  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริง* 
     (แสดงในรูปของรอยละของคาใชจายทั้งหมด) 
 

0.23 U 4.38 
 

-0.14 
(-243,490.69 : 

176,120,510.38) 
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ปการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 2544 2545 2546 
ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมายเหตุ 

  7.7  รอยละของคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตอ  
  คาใชจายทั้งหมด** 

-         0.37 
(499,185 

: 135,468,104) 
 

          2.66  
(4,687,951.89 

: 176,120,510.38) 

 เปนรายจาย 
จากงปม.ฯและ
รายจายจาก
กองทุนพัฒนา
คณะฯ จํานวน 
2,524,528.89  

7.8   ระยะเวลาการคงอยู (Retention Time) ของ
บุคลากรระดับปริญญาเอก** 

8.84 9.51 17.23   

7.9  จํานวนครั้งของความไมปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
** 

2 U - 7   

หมายเหตุ :  N.A. หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                       -     หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0   
 *      ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **   ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***  ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
 U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา                                   องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค และแผนงาน 
1.1  มีปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  และ        
      วัตถุประสงค 
       (1)   มีปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุ    
               ประสงค ที่สอดคลองกัน  เพื่อเปนแนวทางใน   
               การรดําเนินงานไวเปนลายลักษณอักษร 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

1.0 

 

       (2)   นําปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ  
               วัตถุประสงค สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

0.8 0.8 0.8  

       (3)   ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตามรอบที่กําหนด 0.6 0.6          0.6  
       (4)   บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
               ตอวิสัยทัศน พันธกิจ 

0.8 ยังไมถึง
รอบ 
ทบทวน 

0.8  

       (5)   นําผลการทบทวนและขอคิดเห็นของบุคลากร  
               ตอวิสัยทัศน พันธกิจ  มาพิจารณาปรับปรุง 
               วิสัยทัศนและพันธกิจ ทุกครั้ง 

0.8 ยังไมถึง
รอบ 
ทบทวน 

0.8  

รวม 4.0 4.0 4.0  
1.2  มีนโยบาย แผนการศึกษา และแผนงาน 
       (1)   มีนโยบาย และแผนงาน ครอบคลุมภารกิจหลัก 
              สอดคลองกับ วัตถุประสงค และ วิสัยทัศน 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 

       (2)   บุคลากรรับรู ปฏิบัติ และ/หรือมีสวน    
              รวมในการกําหนดนโยบาย 

1.0 0.8 0.8  

       (3)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุ  
               ในแผนฯ 

0.8 0.8 0.8  

       (4)   ประเมินผลการดําเนินงานระหวาง และ เมื่อ 
               สิ้นสุดแผนฯ 

0.8 0.8 0.8  

       (5)   นําผลการประเมินฯมาปรับปรุงแผนฯ  
               และการดําเนินงาน 

0.8 0.6 0.6  
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ปการศึกษา                                   องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

รวม 4.4 4.0 4.0  
องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ 
7.1 โครงสรางและระบบบริหาร 

    

(1) มีโครงสรางและระบบการบริหารที่ทําให
สามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค และ
พันธกิจ 

1.0 1.0 1.0  

(2) บริหารงานตามโครงสรางและระบบบริหารที่
กําหนด 

1.0 1.0 1.0  

(3) ประเมินผลโครงสรางและระบบบริหารตาม
รอบที่กําหนด 

0.6 0.4 0.4  

(4) นําผลการประเมินฯ มาปรับปรุงโครงสราง
และระบบการบริหาร 

0.6 0.2 0.2  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติ ประเมินและ 
ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหาร 

0.8 0.6 0.6 
 

รวม 4.0 3.2 3.2  
7.2 ผูบริหาร     

(1) มีระบบการสรรหาผูบริหารที่มีคุณวุฒิ   
คุณสมบัติ และภาวะผูนําที่สอดคลองกับพันธ
กิจและภารกิจ 

0.8 0.8 0.8  

(2) ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.0 1.0 1.0  

(3) ประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารตามกรอบ   
พันธกิจและภารกิจ 

0.8 0.8 0.8  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 0.6 0.6 0.6  
(5) บุคลากรมีสวนรวมในการสรรหาและประเมิน

การปฏิบัติงานของผูบริหาร 
0.6 0.6 0.6  

รวม 3.8 3.8 3.8  
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ปการศึกษา                                   องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

7.3  บุคลากร     
        (1)   มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติสอด 
                คลองกับตําแหนง พันธกิจและภารกิจ 

0.8 0.8 0.8  

(2) ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ 

0.8 0.8 0.8  

(3) ประเมินบุคลากร และพิจารณาความดี
ความชอบอยางเปนระบบ เปดเผยและ
สอดคลองกับภารกิจของตําแหนง 

0.8 0.8 0.8  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

0.8 0.8 0.8  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินตนเองและ 
ผูรวมงาน 

0.8 0.6 0.6  

รวม 4.0 3.8 3.8  
7.4  การพัฒนาบุคลากร     

(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค 

0.8 0.8 0.8  

(2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ 0.8 0.8 0.8  
(3) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการ/

กิจกรรมและประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมทุกป 
0.8 0.8 0.8  

(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการพัฒนา
บุคลากร 

0.8 0.8 0.8  

(5)  บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง 1.0 0.8 0.8  
รวม 4.2 4.0 4.0  

7.5 ระบบขอมูลและสารสนเทศ     
(1) มีแผนงานดานระบบขอมูลและสารสนเทศที่

สอดคลองกับการบริหารของมหาวิทยาลัย 
0.6 0.6 0.6  

(2) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศ ที่ทันเหตุการณ
สอดคลองกับการบริหารจัดการ 

1.0 0.8 0.8  

(3)  ประเมินระบบขอมูลและสารสนเทศตามรอบที่
กําหนด 

0.6 0.2 0.2  

(4) นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศ 

0.8 0.4 0.4  

(5) บุคลากรมีสวนรวมในการใหใชและประเมิน
ระบบขอมูลและสารสนเทศ 

0.6 0.4 0.4  

รวม 3.6 2.4 2.4  
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ปการศึกษา องคประกอบ 

2544 2545 2546 
หมายเหตุ 

7.6   กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ     
        (1)   มีนโยบาย และแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรม 
                คุณภาพอื่น ๆ 

1.0 1.0 1.0  

(2)  จัดกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่นๆอยางตอเนื่อง 0.8 0.8 0.8  
(3)  ประเมินกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ อยางนอย

ปละครั้ง 
0.8 0.8 0.8  

        (4)   นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม 5 ส /  
                กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 

1.0 0.8 0.8  

(5)   บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส/  
กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 

0.8 0.8 0.8  

รวม 4.4 4.2 4.2  
7.7   ความปลอดภัย     
        (1)  มีแผนงานดานระบบความปลอดภัยครอบคลุมทั้งภายใน   
                และภายนอกอาคาร 

0.8 0.6 0.6  

(2)   ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุไวในแผน 0.8 0.6 0.6  
(3)   ประเมินความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 0.6 0.6 0.6  
(4)  นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาระบบความปลอดภัยทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร 
0.6 0.6 0.6  

(5)   บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการใหมีความ
ปลอดภัย 

0.8 0.6 0.6  

รวม 3.6 3.0 3.0  
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ     
        (1)   กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และ/หรือ สัดสวน 
                งบประมาณจากแหลงตาง ๆ และมีระบบการจัดสรรให    
                สอดคลองกับพันธกิจและภารกิจ 

0.8 0.8 0.8  

        (2)    จัดหาและจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และภารกิจ 1.0 0.6 0.6  
        (3)    มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบไดและมีการ    
                 ประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุกป 

0.8 0.8 0.8  
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

        (4)   นําผลการประเมินมาพัฒนาระบบการเงินและ  
                งบประมาณ 

0.8 0.8 0.8  

        (5)   ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรู  เสนอแนะ   ประเมินผล 
                ระบบการเงินและงบประมาณ 

1.0 0.8 0.8  

รวม 4.4 3.8 3.8  
             รวม องคประกอบท่ี 1,7 และ 8 4.04 3.40 3.76  
 
 
                   รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
                   องคประกอบที่ 7 
                 คณะฯไดมีการนําปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค มาดําเนินการปฏิบัติโดยกําหนดเปน
แผนกลยุทธ  พรอมกําหนดคา KPIs ทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชา และใหมีการประเมินการบรรลุตามเปาหมาย KPIs 
ในระดับคณะฯ   การดําเนินงานสวนใหญสามารถดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดได  สวนที่ไมบรรลุผลก็ได
มีการทบทวนและปรับแนวทางในการดําเนินการใหบรรลุผล [เอกสาร 7.1]  
     7.1  โครงสรางการบรหิาร 
   ในสวนของการบริหาร   คณะฯ ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารภายในคณะฯ ไดแก  การจัดตั้งฝาย
คอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรและฝายบริการวิชาการ นอกเหนือจาก 3 กลุมงานหลักของสํานักงานเลขานุการคณะฯ  
ไดแก  กลุมงานบริหารทั่วไป  กลุมงานแผนงาน โครงการและงบประมาณ และ  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ  และ 7 
ภาควิชา  ทั้งนี้เพื่อใหการบริการดานการเรียนการสอนและบริการวิชาการ  มีความคลองตัวชัดเจนยิ่งขึ้น  สวนการ
ประเมินผลโครงสรางยังไมมีการประเมินที่เปนระบบชัดเจน  อยางไรก็ตามโครงสรางปจจุบันไดมีการแบงตามภารกิจที่
ชัดเจน  โดยมีผูรับผิดชอบระดับรองคณบดีชวยดูแลภารกิจดานตาง ๆ ประกอบดวย  ดานบริหาร     วิชาการและกิจการ 
นักศึกษา  วิจัยและบัณฑิตศึกษา  พัฒนา และ บริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ  และ หากภารกิจใดมีมาก 
คณะฯ ไดจัดใหมีผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ เขามาดูแลอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีหนวยงานภายใตกํากับ คือ ศูนย
วิศวกรรมพลังงาน ที่ทาํหนาที่ใหบริการวิชาการทางดานพลังงาน 
     7.2  ผูบริหาร 
   การสรรหาผูบริหารระดับคณะฯ  คณะฯ ดําเนินการตามระเบียบสรรหาของมหาวิทยาลัย  ในระดับรอง
คณบดี  คณบดีจะเปนผูเสนอแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในดานที่รับผิดชอบ  เพื่อตอบสนองนโยบายของ
คณะฯ สวนผูบริหารในระดับหัวหนาภาควิชา  มีการดําเนินการตามระเบียบการสรรหาหัวหนาภาควิชาของมหาวิทยาลัย  
สําหรับผูบริหารระดับรองหัวหนาภาควิชาและอื่น ๆ ก็ดําเนินการสรรหาเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชาไดมีการดําเนินการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและภารกิจ  โดยการ
ประเมิน KPIs  ในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ 
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                   7.3  บุคลากร 
    ดานการบริหารบุคคล  เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน คณะฯ ไดมีการประเมินผลบุคลากร
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งในสวนของอาจารย ขาราชการ สาย ข ค รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยยึดหลัก
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เจตคติและทัศนคติ ในการทํางานปละ 2 ครั้ง   ทั้งนี้รวมทั้งลูกจางชั่วคราวที่
คณะฯจางดวยเงินรายได  การประเมินในระดับภาควิชาจะอยูในรูปแบบ การพิจารณาของหัวหนาภาควิชาและ
คณะกรรมการ  สวนในระดับคณะฯ จะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการ  คณะฯมีนโยบายในการใหบุคลากรของคณะฯ 
มีความคิดอยางเปนระบบและสามารถวิเคราะหงานได  จึงไดสงเสริมใหมีการวิจัยสถาบัน และกําหนดหัวขอในการ
เลื่อนระดับ/ปรับตําแหนงที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหวิจัยสถาบัน และสนับสนุนใหมีการหมุนเวียนการทํางานตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะทําใหบุคลากรไดมีโอกาสเรียนรูงานไดมากขึ้น 
     7.4  การพัฒนาบุคลากร 
    สําหรับการพัฒนาบุคลากรนั้นไดมีการอบรมภายในคณะฯ ทั้งระดับสวนกลางและระดับภาควิชาฯ โดยมี
ฝายบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบเปนสวนใหญ   นอกจากนี้โดยในปงบประมาณ 2547  มีการจัดอบรมทั้งหมด  25 
หลักสูตร [เอกสาร 7.4 ]  นอกจากนี้มีการสงบุคลากรไปอบรม สัมมนาและ ดูงานนอกสถานที่  โดยคณะฯ ไดใช
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประมาณ 2,163,423.00 บาท  
     7.5  ระบบขอมูลและสารสนเทศ 
     คณะฯ ไดมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานและตัดสินใจเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งมี 
      -  ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
      -  ระบบการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศกึษา 
      -  ระบบควบคุม จัดการและใหบริการการพิมพงานของนักศึกษา 
      -  ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการพรอมออกใบยืม, สรปุประวัติการเดินทางไปราชการ และระบบ
การออกใบยืมเงินทั่วไป 
      -  ระบบการลงเวลา   การลา 
                     -  ระบบการจัดซื้อ/จางวัสดุ 
      -  ระบบการขออนุมัติเบิกจาย 
      -   ระบบการออกใบเสร็จ 
      -  ระบบการโอนเงินและพิมพสั่งจายเช็ค 
      -  ระบบการจัดการหองเรียน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
      -  ระบบการจัดการลูกหนี้เงินยืม 
      -  ระบบการจัดการขอมูลครุภัณฑโครงการเงินกูจากธนาคารโลก 
      -  ระบบการจัดการยานพาหนะ 
      -  ระบบการประชุม 
และระบบที่กําลังพัฒนาในปงบประมาณ  2547  ไดแก  ระบบการเบิกจายการเดินทางไปราชการ ระบบตรวจสอบการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร  ระบบขอมูลประวัติการเรียนของนักศึกษา  ระบบการลงเวลา
ปฏิบัติงานดวยการสแกนลายนิ้วมือ  การดําเนินการสวนนี้จะมีฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ
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และเปนหนวยปฏิบัติ  นอกจากนี้ ภายในคณะฯ ยังมีการสื่อสารทางดาน Web Site  ทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชา  
และกลุมงานเพื่อประชาสัมพันธ และใหขอมูลทางระบบ  Intranet  ของคณะฯ 
     7.6  กิจกรรม 5ส 
     คณะฯ เนนการปรับปรุงงานโดยการมีสวนรวมของบุคลากรดานกิจกรรม 5ส  มาตั้งแตปพ.ศ.2541  โดยมี
คณะกรรมการ 5ส ระดับคณะฯ ระดับภาควิชา และหนวยงานมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง [เอกสาร 7.3] จากประเมนิ
การมีสวนรวมของบุคลากรสาย ข ค พบวา มีประมาณรอยละ 95  ผลการประเมินอยูในเกณฑดี  นอกจากนี้คณะฯ  ได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส โดยมีบุคลากรสาย ก เขารวมเปนคณะกรรมการดวย 
     7.7  ความปลอดภัย 
     คณะฯ ไดมีการสํารวจอาคารและสิ่งกอสรางภายในคณะฯ ที่มีการชํารุดและมีความเสี่ยงอันตรายเพื่อนําไป
จัดทําเปนแผนการปรับปรุงโดยเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  อยางไรก็ตามของบุคลากร/หนวยงานเมื่อพบ
เห็นสภาวะความไมปลอดภัยเกิดขึ้น  ก็จะมีการแจงมายังคณะฯ ใหทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
     คณะฯ  มีแผนและดําเนินการในเรื่องความปลอดภัย  ในสวนของการควบคุมภายในตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2544  ในเรื่องอัคคีภัย  ความแข็งแรงของอาคาร  อุบัติเหตุ และการนําสงเงินใหกอง
คลังของมหาวิทยาลัย 
     องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
      คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณไปตามภารกิจที่กําหนดโดยมีการจัดสรรทั้งงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดไปยังภาควิชาฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และมีการตรวจสอบระบบการโอนเงินโดยคณะกรรมการ
ภายในคณะฯ  ภายในมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป   ผลการตรวจสอบก็จะนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
  
     จุดออน  
                    1.   การวัดและประเมินผลการดําเนินงานตาม KPIs ยังไมชัดเจน คณะฯ และภาควิชาฯ ยังไมไดกําหนด         
                          เกณฑวัดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
     2.   ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
     3.   โครงสรางยังไมครอบคลุมภารกิจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     4.   ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจยังไมเช่ือมโยงทั้งระบบ 
     5.   ระบบสารสนเทศโปรแกรมตาง ๆ ยังไมมีแผนการดูแลปรับปรุงที่ชัดเจน   เนื่องจากปจจุบันไดมีการ          
                         พัฒนาระบบโปรแกรมตาง ๆ มากมายทําใหภาระงานของโปรแกรมเมอรคอนขางสูง การดูแลปรับปรุง    
                         โปรแกรมตาง ๆ ไมทั่วถึง 
                    6.   สภาพชํารดุของอาคารโดยทั่วไป เชน น้ํารั่วซึมจากหลังคา รอยแตกราวของหลังคาลูกโดม  ทําใหเกิด 
                          ความเสี่ยงอันตราย  รวมถึงการขาดแคลนพื้นที่ทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัว 
     7.   การจัดสรรงบประมาณในระดับภาควิชา ยังไมมีการประเมินผล 
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                    จุดแข็ง 
                    1.   คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนงานดานตาง ๆ อยางชัดเจน  
                          และเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสังกัดอยางกวางขวาง ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสรับรู ใหขอคิด  
                          เห็นและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือแผนงานรวมกันมาโดยตลอด โดยบุคลากรทุกระดับได    
                          ใหความรวมมือเปนอยางมากในการจดัทําแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธระยะกลาง ป                
                          พ.ศ. 2545-2549  นอกจากนี้  คณะฯ ยังมีโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพของบุคลากรที่เพียงพอตอการ 
                          นําระบบสารสนเทศ มาใชในการติดตามและประเมินแผนงานตาง ๆ เพื่อแกไขจุดออนที่ไดระบุไว 
                          ขางตน 
     2.   โครงสรางครอบคลุมภารกิจที่มีการบริหารเชิงรุก 
             3.   มีระบบการบริหารที่ใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการ  และเปนแบบอยางใหหลายคณะฯ ได 
                   นําไปประยุกตใช 
     4.   มีการจัดสรรงบประมาณไปยังภาควิชา โดยมีเกณฑที่ชัดเจน 
 
                    โอกาส 
                    1.   ทิศทางบริหารยุคใหม  จะเปนการบริหารเชิงกลยุทธที่เช่ือมโยงกันทุกระดับ  โดยบุคลากรทุกระดับ 
                          ภายในคณะฯตองมีสวนรวม  ลักษณะการบริหารจะเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จที่เนนการปรับปรุง   
                          เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
                    2.   นโยบายบริหารท่ีใหความสําคญักับการประเมินผลการดําเนินงานในการดําเนินการตามนโยบายและ                

                 แผนงาน 
           3.   นโยบายของรัฐบาล  ไดมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานของหนวยงานทุกหนวยงานและใหความ 

                   สําคัญกับการมีวิสัยทัศนของผูบริหาร 
     4.   แนวโนมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย จะทําใหการบริหารงานมีความคลองตัวยิ่งขึ้น 
     5.   มีระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
     ปจจัยคุกคาม 
                    1.   กระบวนการของความคิดในการปรับปรุงตนเองและปรับปรุงองคกรที่เนนการเปลี่ยนแปลง คือ การ 
                          อยูรอด  การปรับปรุงคือ การแขงขัน คุณภาพ คือ เปาหมายสูความสําเร็จ โดยคํานึงถึงผูรับบริการและ  
                          การตลาดเปนจุดเนนที่ทําไดและทันการณ 
                    2.   การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโนมไมเพิ่มขึ้นรวมทั้งอัตรากําลัง   ในขณะที่ภาระงานมีงาน 
                   เพิ่มขึ้น แตบุคลากรมีจํานวนนอยลง 
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     กลยุทธ / แผนพัฒนา 
     เพื่อใหการนําวิสัยทัศนและพันธกิจ ไปดําเนินการประยุกตใช คณะฯ จึงไดกําหนดกลยุทธแผนพัฒนา ดังนี้ 
                    1.   การจัดสัมมนาผูประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อให                
                          ทราบและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน นโยบายและกลยุทธ 
                    2.   คณะฯ จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏบิัติการในการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติ 
                          การที่จะทําใหบรรลุไปสูตามเปาประสงคที่ไดกําหนดไวในแผนกลยุทธ 
                    3.   คณะฯ จะตองเพ่ิมชองทางหรือจัดกิจกรรมที่จะทําใหบุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ ไดมีสวนรวมกันใน 
                          การแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะฯ ใหมากขึ้น 
     4.   การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขอมูลเพื่อการตัดสินใจและการใหบริการทุกระบบ 
                    5.   การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยการกําหนดขอตกลงภาระงานเปนรายบุคคล  ประเมินผลงานตามขอ    
                          ตกลงภาระงาน  รวมทั้งการใหคาตอบแทน/รางวัล ตามภาระงานและประสิทธิภาพในการทํางาน 
                    6.   การหาแหลงทุน/งบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินการของคณะฯ เชน  การรับบริจาค   การเพิ่มงาน 
                          ดานบริการวิชาการ และอื่น ๆ 
                    7.   การใช  Load Unit  ในการกําหนดภาระงานของบุคลากร สาย ก และ ใชเปนขอมูลในการประเมินผล 
                          การปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต  
 

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 8   มาตรฐานดานความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 
ตัวบงชี้ 
8.1  จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพิเศษเพื่อ
 เปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับสังคมและ  
 ชุมชนภาคใต** 

 
 
 

1 

 
 
 

9 

 
 
 

6 

  
 
 
 

8.2   จํานวนโครงการที่คณะรวมมือกับหนวยงาน ตางๆ   
         หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุม  
          ชนภาคใต** 

3 5 46   
 
 

8.3  จํานวนหนวยงาน/โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชนภาคใต** 

2 2 1   

 
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได   ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                      -       หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0       
 *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **    ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด 
 U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

 องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัย  กับ
สังคมและชุมชนภาคใต*  
(1)    มีนโยบายและแผนการดําเนินงานดาน

ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน   
ภาคใตเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 

 
 

NA. 

 
 

0.4 

 
 

0.4 

  

(2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุในแผนฯ     NA. 0.4 0.4   
(3)   ประเมินผลการดําเนินงานทุกปและทุกโครงการ     NA. ยังไมถึง

เวลา
ประเมิน 

0.2   

 (4)   นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการดําเนินงานดาน   
         ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุม  
          ชนภาคใต 

   NA.  0.2   

(5)    สังคมและชุมชนภาคใตมีสวนรวมในการเสนอ 
          ความตองการ 

   NA.  0.2   

รวม  2.0 1.4   
รวมองคประกอบที่ 10  2.0 1.4   

* ในป 2544 มหาวิทยาลัยยังไมกําหนดใหมีองคประกอบนี้ 
      รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
ภาคใต  
                     1.  การมีโครงการเพื่อเปดโอกาสของการศึกษา ใหกับสังคมและชุมชนภาคใต โดยการรับนักศึกษาดวยวิธี 
                          การรับตรง 
                     2.  การมีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต โดยรวมกับหนวยงานภายนอก  เชน  
                          กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   กรมอนุรักษพลังงาน   กรมทรัพยสินทางปญญา เปนตน 
                3.  การใหความอนุเคราะหในการใหคําปรึกษาแนะนําทั้งแบบใหเปลาและแบบมีคาตอบแทน เชน การ                
                     ตรวจสอบสภาพอาคาร และ การชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชน 
 
                     จุดออน 
                     -    บุคลากรสวนใหญจะมีความเช่ียวชาญ และถนัดการชวยเหลือสังคมและชุมชนในระดับบนและ 
                          มากกวาระดับลาง ทําใหมีอุปสรรคอยูบางในการดําเนินการ 
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                   จุดแข็ง 
        1.   คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนดอยโอกาส 
         2.   คณะฯ มีบุคลากรและหนวยงานบริการวิชาการรองรับ 
 
                   โอกาส 
         -    รัฐบาลใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและสังคมแพรกหญา 
 
                   ปจจัยคุกคาม 
         -    การใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนแบบใหเปลาอาจเปนผลรายตอการพัฒนาสังคมและชุมชน 
                         แบบยั่งยืน 
 
                  กลยุทธ/ แผนพัฒนา 
                   1.   ปรับรูปแบบการชวยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบที่ไดแนวคิด  แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง 
                         ดวยตนเอง 
                   2.   เนนการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนใหมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ  

ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
2544 2545 2546 

ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 9  มาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
ตัวบงชี้ 
9.1  จํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ** 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

      1 

  

9.2  จํานวน Joint-degree Programs** - - -   
9.3  จํานวนชาวตางประเทศที่มาคณะฯ* 34 44 133   
9.4  จํานวนชาวตางประเทศที่ปฏิบัติหนาที่ท่ี 
       คณะฯ** 

6 5 9   

9.5  จํานวน Co-advisors ท่ีเปนชาวตาง      
       ประเทศ** 

1 - -   

9.6  จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาคณะฯ** 8 44 20   
9.7  จํานวนบุคลากรคณะฯที่ไปตางประเทศ** 33 30 52   
9.8  จํานวนบุคลากรของคณะฯทีเ่ปน  Co-  
       advisors ใหสถาบันในตางประเทศ** 

1 - -   

9.9  จํานวนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับชาวตาง   
       ประเทศ **      

3 1 1   

9.10 จํานวนโครงการใหความชวยเหลือแกตาง 
        ประเทศ** 

- - -   

9.11   จํานวนโครงการความรวมมือในการพัฒนากับ  
           ตางประเทศ**          

2 - 9   

9.12   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใตสัญญาความรวมมือ   
           กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ***          

N.A. N.A. 14   

 
หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                       -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0   
 *       ตัวบงช้ีที่ สมศ. กําหนด 
                     **    ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ***   ตัวบงช้ีที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด            U   ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา 

 
องคประกอบ 

2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ* 
11.1 ความรวมมือกับตางประเทศ  
        (1)   มีนโยบายและแผนการพัฒนาความรวมมือกับ   
                ตางประเทศที่สอดคลองกับเปาหมาย 
                มหาวิทยาลัย  

 
 
N.A. 

 
 

0.8 

 
 

0.8 

 

        (2)   ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุใน       
                แผนฯ 

N.A. 1.0 1.0  

 (3)   ประเมินผลการดําเนินงานทุกปและทุก     
                โครงการ 

N.A. 0.6 0.6  

         (4)   นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการดําเนินงาน  
                ดานความรวมมือกับตางประเทศ 

N.A. 0.4 0.6  

         (5)   คณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการเสนอความ 
                ตองการการพัฒนาความรวมมือกับตาง 
                ประเทศ 

N.A. 0.4 0.8  

รวม  3.2 3.8  
11.2   การจัดการศึกษาสูความเปนสากล 

(1)   มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสู 
                 ความเปนสากล 

 
N.A. 

 
1.0 

 
1.0 

 

          (2)  ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ระบุ  
                 ในแผนฯ 

N.A. 1.0 1.0  

          (3)  ประเมินผลการดําเนินงานทุกปและทุก 
                 โครงการ 

N.A. 0.8 0.8  

          (4)   นําผลการประเมินฯมาพัฒนาการดําเนิน 
                 งานดานการจัดการศึกษาสูความเปนสากล 

N.A. 0.8 0.6  

          (5)   คณะ/หนวยงานมีสวนรวมในการเสนอความ 
                 ตองการการจัดการศึกษาสูความเปนสากล 

N.A. 0.6 0.8  

รวม  4.2 4.2  
รวม องคประกอบที่ 11  3.7 4.0  

*ในป 2544  มหาวิทยาลัยยังไมกําหนดใหมีองคประกอบนี้ 
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      รายละเอียดผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองมาตรฐานดานวิเทศสัมพันธ 
  คณะวิศวกรรมศาสตรตระหนักถึงความสําคัญในความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนานักศึกษา บุคลากรและการวิจัย ในปงบประมาณ 2547 กิจกรรม
วิเทศสัมพันธที่ไดดําเนินการไดแก การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมกับ University of 
Novi Sad การมาเยือนของนักวิชาการชาวตางประเทศ การไปเจรจาธุรกิจของคณะผูบริหารตามขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางกัน การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาปฏิบัติงานสอนที่คณะฯ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนนุ
ใหอาจารยของคณะฯ ไดไปศึกษาตอ ดูงาน อบรม หรือเสนอบทความทางวิชาการในตางประเทศ และการติดตอกับ
มหาวิทยาลัยใหมๆ เพื่อกอใหเกิดขอตกลงทางวิชาการเพิ่มเติม อันนําไปสูการขยายกิจกรรมความรวมมือใหกวางขวาง
ขึ้น โดยเฉพาะการมีหลักสูตรรวมและสงนักศึกษาไปฝกงานตางประเทศเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของ
คณะฯ นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2547 ทางหนวยวิเทศสัมพันธของคณะฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินงานของฝายวิเทศ
สัมพันธตอกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหหัวหนาภาควิชาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดมีสวนรวมในการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นตางๆ 
    นอกจากนี้ทางคณะฯ ไดจัดทําเอกสารแนะนําคณะฯ ที่เปนภาษาอังกฤษ และวีซีดีภาษาอังกฤษที่ใชในการ
แนะนําคณะฯ 
 
                     จุดออน 
                     1.   บุคลากรที่สนับสนนุในการดําเนินงานและงบประมาณมีจํากัด 
              2.   คณาจารยมักเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารยระยะสั้น และ ยังไมมีความรวมมือทางดานวิชาการ     
                     3.   การแลกเปลี่ยนนักศึกษายังคงเปนการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ทําใหไมสามารถพัฒนานักศึกษาไดอยาง  
                           เต็มที่ 
 
                     จุดแข็ง 
                     1.   คณาจารยรุนใหมที่จบการศึกษาจากตางประเทศ มีศักยภาพที่จะกอใหเกิดความรวมมือกับสถาบันการ  
                           ศกึษาในตางประเทศ 
                     2.   บุคลากรสนับสนุนมีประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธเปนอยางดี 
 
                     โอกาส 
                     1.   คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ 
                     2.   มหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการขยายตัวอยางสูง 
 
                     ปจจัยคุกคาม 
                     1.   ทุนตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยมีจํากัด 
                     2.   ขอจํากัดดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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                     3.   เหตุการณในภาคใตมีผลกระทบตอการเดินทางมาเยือนของคณาจารยและนักศึกษาชาวตางประเทศ 
 
                     กลยุทธ/แผนพัฒนา 

             1.   พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อใหนักศึกษาสามารถโอนหนวยกิตไปเรียน 
                   ที่สถาบันในตางประเทศได 
             2.   สงเสริมและจัดระบบใหอาจารยไปดูงานระยะยาวขึ้น (ประมาณ 2 เดือน) 
             3.   จัดระบบใหมีการเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในบัณฑิตศึกษาเพื่อนําไปสูการทําวิจัยรวมกัน 

 
 
 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2546 
 

6-52 

มาตรฐานที่ 10 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ปการศึกษา มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

2544 2545 2546 
ผลการ
ประเมิน
ป 2546 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานดานระบบกรประกัน     
คุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ 
10.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง* 
         1)    ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 

  
 

   
 
 
 
 

 1.1  รอยละของหนวยงานภายในที่มี 
        แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ 

100 100 100   

 1.2 รอยละของหนวยงานภายในที่มี
แผนพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ    

100 100 100   

                 1.3  รอยละของหนวยงานภายในที่มีการ  
                        จัดทํารายงานประจําปการประเมิน   
                        คุณภาพการศึกษา 

100 100 100   

                 1.4  รอยละของหนวยงานภายในที่มีการ   
                         ประเมินคุณภาพภายใน 

100 100 100   

2)   งบประมาณสําหรับการดําเนินการ ประกัน  
                คุณภาพภายในตอบุคลากรทั้งหมด 

N.A. N.A. N.A.   
 

10.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน* 
          1)  คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตามองค 
                ประกอบ (โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   
               ภายใน) 

 
3.83 

 
3.56 

   

          2)  คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพตาม   
                องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
                คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

3.90 3.34    

10.3 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโดย   
         ระบบอื่น 

     

หมายเหตุ :  N.A.  หมายถึง  ไมมีขอมูล  หาขอมูลไมได  ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
                      -      หมายถึง   ขอมูลมีคาเปน  0     
                      *      ตัวบงช้ีที่กําหนดโดย สมศ. 
                      **     ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                      ***   ตัวบงขี้ที่คณะวิศวฯกําหนด      U    ขอมูลมหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา องคประกอบ 
2544 2545 2546 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1  ระบบ และกลไกประกันคุณภาพภายใน 
      (1)  มีนโยบายคุณภาพ นโยบายการประกันคุณภาพ 

 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ   องคประกอบ
 ดัชนีคุณภาพ และเกณฑการประเมินคุณภาพ    
 คูมือการประกันคุณภาพ และ ผูรับผิดชอบ 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 

      (2)   พัฒนากระบวนการทํางาน และ บริหารความ
 เสี่ยง เพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพ 

0.6 0.6 0.6  

      (3)   ประเมินคุณภาพภายในตามรอบที่กําหนด 1.0 1.0 1.0  
      (4)   นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาระบบ 

 และกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
0.8 0.8 0.8  

5) บุคลากรมีสวนรวมในระบบการประกัน     คุณภาพภายใน 0.6 0.6 0.6  รวม 4.0 4.0 4.0  9.2   มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก* 4.0 ไมไดมีการประเมิน  รวม 4.0 ไมไดมีการประเมิน  รวมองคประกอบท่ี 9 4.0 4.0 4.0            รวมทุกองคประกอบ 3.87 3.56 3.52   รายละเอียดผลการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองมาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน  คณะวิศวกรรมศาสตรมีการดําเนินการเพ่ือตอบสนองมาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ ในปการศึกษา 2546 นอกเหนือจากการดําเนินการและปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนดไว ดังน้ี                     1.   การปรับปรุงโครงสรางและคณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย                            คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ   คณะกรรมการดําเนินการคุณภาพระดับคณะ ฯ   คณะ                                        กรรมการประกันคุณภาพภาควิชา/หนวยงาน   และคณะทํางานประกันคุณภาพดานตางๆ โดยสาระ                             หลักของการปรับปรุง คือ ปรับจํานวนใหเหมาะสม(ลดลง)  ปรับท่ีมาของกรรมการ เพ่ิมจํานวนคณะ                           ทํางานใหเหมาะสมกับมาตรฐานและองคประกอบ                      2.   การปรับปรุงตัวบงช้ีตามมาตรฐานคุณภาพ  ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนข้ึน ซ่ึงเปนการดําเนินการ                           รวมกันในระดับมหาวิทยาลัย                      3.   การจัดทําระบบการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงเปนผลการดําเนิน 
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                          งาน QA ดวย  สําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีดังนี้ 
  
     9.1   ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 

                            คณะฯ  มีวิสัยทัศน  พันธกิจ  ปณิธานและวัตถุประสงค เปนลายลักษณอักษร   มีคูมือคุณภาพ 
องคประกอบ   ดัชนีคุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพ แผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ โดยมี 11 
องคประกอบ 35 องคประกอบยอย 175 ดัชนีคุณภาพ และ 10 มาตรฐาน 55 ตัวบงช้ีโดยมีผูรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร [เอกสาร 9.1(1)]  โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธาน ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายคุณภาพ เปาหมาย แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ องคประกอบ ดัชนีคุณภาพ เกณฑการประเมิน
คุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพและผูรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน และเพื่อใหการดําเนินการ
ตอบสนองนโยบายและเปาหมาย คณะฯไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ มาทําหนาที่ดังกลาว โดยมี
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ เปน ประธาน และมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานเปน
กรรมการ มีการแตงตั้งคณะทํางานดานตางๆเพื่อกําหนด วางระบบและดูแลมาตรฐานและองคประกอบที่เกี่ยวของ 
จํานวน 5 คณะทํางาน  สวนในระดับภาควิชา/หนวยงานจะมีคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภาควิชา/
หนวยงานโดยมีหัวหนาภาควิชา/หนวยงานเปนประธาน  

      คณะฯ กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่
ประกอบดวยกรรมการที่มาจากภายนอกคณะฯไมนอยกวา 1 ใน 3 และประธานคณะกรรมการจะตองมาจากภายนอก
เทานั้น โดยคณะเปนผูเสนอชื่อใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง [เอกสาร 9.1(2)] ที่คณะฯแตงตั้ง ซึ่งในการตรวจสอบแตละครั้ง
จะมีการประเมินทุกหนวยงาน ซึ่งบุคลากรสวนใหญจะมีสวนรวม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังไดกําหนดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยดําเนินการปละ 1 ครั้ง เชนเดียวกัน  

       ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน จะมีการแจงขอมูลยอนกลับใหคณะฯ และภาควิชารับไปพิจารณา
ดําเนินการและจะนําเขาปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางแกไขในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร  

      9.2  มีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 
             -    เปนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
      จุดออน 
      1.  การดําเนินการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไมตอเนื่อง 
      2.  ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่เปนระบบและตอเนื่อง 

          3.  การเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานและองคประกอบยังไมสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน 
 
      จุดแข็ง 

       1.   คณะวิศวกรรมศาสตร   มีบุคลากรหลายคนที่มีความรูในระบบคุณภาพและเขาใจระบบประกันคุณภาพ   
                           เปนอยางดี 
       2.    คณะฯ มีบุคลากรรุนใหมๆ ที่มีความเขาใจถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
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     โอกาส 
     จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542) ทําใหการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการ

กําหนดใหมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการ
สอน และใหความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

     ปจจัยคุกคาม 
                     1.  การขยายตัวดานการศึกษา ทําใหมีสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น สถาบันการ  
                          ศึกษาโดยเฉพาะจากตางประเทศจะมีความพรอมคอนขางมาก   ทั้งทางดานกายภาพและระบบการ 
                          จัดการ ทําใหสถาบันการศึกษาตองมีการปรับตัวใหทันและตอเนื่อง 
                     2.   คณะมีการดําเนินการตามภาระกิจหลายเรื่องที่มีความซ้ําซอน  ที่มีการดําเนินการคนละชวงเวลา  เชน      
                          การประกันคุณภาพ  การควบคุมภายใน  การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เปนตน ทําใหตองใชเวลาและ  
                          ทรัพยากรโดยใชเหตุ 
 
      กลยุทธ/แผนพัฒนา 
                     1.   พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  โดยการแตงตั้งคณะ 
                           กรรมการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
                     2.   การปรับโครงสรางของระบบคุณภาพใหชัดเจนที่ครอบคลุมปจจัยปอนเขา (input)   กระบวนการ                 
                           (process) และ ผลลัพธ/เปาหมาย (output)  เพื่อใหการเชื่อมโยงที่นําไปสูการแกไข/ปรับปรุงคุณภาพ                 
                           ทั้งระบบ 
                     3.   การดําเนินการควบรวมระบบการประกันคุณภาพ ระบบการควบคุมภายใน และการดําเนินการตาม 
                           แผนกลยุทธ เปนภารกิจเดียวกัน  
                     4.   การนําผลประเมินและกลยุทธ / แผนพัฒนา   มากําหนดเปนแผนงาน โดยกรรมการคณะฯ / ภาควิชา     
                           ที่มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับการบริหารและระบบคุณภาพภายในอื่นๆ  เชน ระบบควบคุม 
                           ภายใน   เปนตน 
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แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคณุภาพ 
(ภายในและภายนอก) ของปท่ีผานมา 

 
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา ผลการพัฒนา 

1. การพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษา -   สนับสนุนใหนักศึกษาเขาแขงขันทางดานวิชาการ ทําให
ไดรับรางวัล 5 รางวัล ในปการศึกษา 2546 

2. การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น -  การใหทุนยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษและลงทะเบียน ใน
กรณีที่นักศึกษาเลือกคณะวิศวะฯเปนอันดับ 1 

3. การเพิ่มความเขมแข็งในการทํางานและบริหาร 
 สโมสรฯ 

-  การสัมมนา/อบรมตัวแทน/ผูบริหารสโมสรนักศึกษา 
เพื่อใหเขาใจบทบาทและแนวคิดในการทํางาน 

4. การสงเสริมการเปนผูประกอบการใหม -  การอบรมหลักสูตร NEC นักศึกษา จํานวน 44 คน แตมี
ผูเรียนผาน 16 คน 

5. การสรางงานวิจัยใหมีความเขมแข็ง -  การสรางกลุมวิจัยและเนนการวิจัยเฉพาะทาง 
-  การจัดประชุมทางวิชาการรวมกับ University of  Novi 
  Sad  ทําใหมีบทความ ผลงานมารวมแสดงจํานวนมาก 

6. การประชาสัมพันธงานบริการวิชาการและสราง 
 เครือขายที่ปรึกษาและหนวยงาน 

-    มีที่ปรึกษาจากสถาบัน/หนวยงานอื่นมารวมทํางาน เชน    
      คณะฯตาง ๆในมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
      และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
-  มีหนวยงานสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

7. การใช Load Unit ในการกําหนดภาระงานและ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-  มีการดําเนินการใช Load Unit แตยังไมไดใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งคณะฯ 

8.  การพัฒนาคุณภาพไปสูสากล -  การเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
9.  การบริหารงานภายในคณะฯ -  การมีการประชุมและขอคิดเห็นจากบุคลากรทุกสาย 

-  การมีการพัฒนา/อบรม บุคลากรสายสนับสนุนทุกดาน 
ตามผลการสํารวจ 

-  การดําเนินกิจกรรม 5 ส. ครอบคลุมถึง หองปฏิบัติการ  
โรงปฏิบัติการและหองพักอาจารย 

10.  การพัฒนาประกันคุณภาพภายใน -  การจัดทําระบบรวบรวมขอมูลการดําเนินการของคณะฯ 
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 รายชื่อเอกสารสนับสนุน 
 
องคประกอบท่ี 1  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน   
1.1(1) วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
1.2(1) "แผนกลยุทธระยะกลาง พ.ศ. 2545 - 2549 ของคณะวิศวกรรมศาสตร" นําเสนอตอคณะกรรมการ 

ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2544 วันที่ 19 ตุลาคม 2544 
1.2(2) "แผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธระยะกลาง พ.ศ. 2545 - 2549 ของคณะวิศวกรรมศาสตร" นําเสนอตอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 วันที่ 20 มีนาคม 2545 
1.2(3) ดัชนีช้ีวัดหลัก(Key Performance Indicator : KPIs)  ภาควิชา และคณะวิศวกรรมศาสตร 
1.2(4) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบดัชนีช้ีวัดหลัก(KPIs) ป 2546 และการกําหนดดัชนีช้ีวัดหลัก 

ป 2547  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
2.1(1)      หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 สาขา 

        วิศวกรรมไฟฟา 
        วิศวกรรมโยธา  
        วิศวกรรมเครื่องกล 
        วิศวกรรมอุตสาหการ 
        วิศวกรรมเคมี 
        วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา 
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
         วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
         วิศวกรรมการผลิต 
        วิศวกรรมวัสดุ 
        วิศวกรรมเมคาทรอนิกส 

2.1(2)      หลักสูตรระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 7 สาขา 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเหมืองแร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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 2.1(3)      แบบสํารวจสถานภาพและภาวะการทํางานของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.1(4)      แบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอวิศวกรที่สําเร็จการศึกษา 

2.1(5)      พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
2.2(1)      แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
2.3(1)      งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2547 
2.3(2)      ขอมูลการพัฒนาบุคลากร 
2.4(1)      แบบแผนการสอน 
2.4(2)      แบบประเมินการสอน วิชาบรรยาย 
2.5(1)      ระเบียบวิธีการรับนักศึกษา 
2.6(1)      แบบประเมินขอสอบ 
2.7(1)      รายละเอียดหองเรียน หองประชุม 
2.7(2)      บัญชีรายช่ือครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
3.1(1)      คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา  
                คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2546 
3.1(2)      ธรรมนูญสโมสรนักศึกษาและชมรมของคณะวิศวกรรมศาสตร 
3.1(3)      กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2546 
3.1(4)      สรุปผลโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา ระหวางคณะป 2546 
3.1(5)      ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
3.2(1)      ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2534 
3.2(2)      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง วิธีปฏิบัติในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา  
                วิทยาเขตหาดใหญ 
3.2(3)       ฐานความผิดและบทลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
3.3(1)       ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ พ.ศ. 2535 
3.3(2)       ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ขอปฏิบัติและขอหามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา  
                 วิทยาเขตหาดใหญ พ.ศ.2543 
3.3(3)       ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
3.3(4)       คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา  
                 ประจําปการศึกษา 2546-2547 
3.3(5)        คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  
                 วิทยาเขตหาดใหญ ประจําปการศึกษา 2546 
3.3(6)        ขอมูลที่พักเอกชนบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2546 - 2547 
3.5(1)        เกณฑการพิจารณาทุน 
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 3.5(2)       สรุปขอมูลของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2546 
3.8(1)       กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2546 

3.8(2)        เอกสารแนะแนวการเลือกสาขาวิชาเรียน ประจําปการศึกษา 2546 
3.8(3)       โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2546 
3.8(4)       รายช่ือหนวยงานรับสมัครการทํางาน 
 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
4.1(1)       นโยบายดานวิจัยและทิศทางการวิจัย 
4.1(2)       คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
องคประกอบท่ี 5  บริการวิชาการแกสังคม 
5(1)          นโยบายดานบริการวิชาการ 
5(2)          แผนงานการใหบริการของฝายบริการวิชาการ 
5(3)          โครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการ 
5(4)          การประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ 
5(5)          กิจกรรมการฝกอบรมของโครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 
5(6)          การประเมินผลการดําเนินงาน 
5(7)          ใบสรุปผลการประเมินการอบรม/สัมมนา 
5(8)          การประเมินผลการใหบริการวิชาการ 
 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6(1)          วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2546 
6(2)          แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2546 
6(3)          กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการในป 2546 ของโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
6(4)          คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา   คณะวิศวกรรมศาสตร 
                 ประจําปการศึกษา 2546 
6(5)          คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารชมรมดนตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร  
                 ประจําปการศึกษา 2546 
6(6)          คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมพัฒนาสังคม   คณะวิศวกรรมศาสตร        
                 ประจําปการศึกษา 2546 
 
 
6(7)           แผนงานกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2546 
6(8)           คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง 
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 องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ 
7.1(1)        โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตร 

7.1(2)        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 
7.1(3)        ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงตั้งคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการ   
                 ประจําคณะ พ.ศ. 2522 
7.1(4)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการใหแกรองคณบดีและเลขานุการคณะ 
7.1(5)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง มอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
7.1(6)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาโปรแกรมการจัดสรรเงินวัสดุ  
                 งานจัดการศึกษา 
7.1(7)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดหองเรียนและโสตทัศนูปกรณ 
                  เพื่อการเรียนการสอน 
7.1(8)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคําของบประมาณคาครุภัณฑ   
                  ปงบประมาณ 2547 
7.1(9)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาคําของบประมาณ ที่ดินและ สิ่งกอสราง 
                  ปงบประมาณ 2547 
7.2(1)        ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ 
7.2(2)        แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการหองประชุม 
7.2(3)        แบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการโสตทัศนศึกษา 
7.2(3)        แบบฟอรมใบรับความคิดเห็นของกลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
7.3(1)        Job Description ของบุคลากร 
7.3(2)        แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน 
7.4(1)       สํารวจความตองการฝกอบรม 
7.4(2)        รายงานผลการประเมินโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
7.5(1)        การใหบริการทางดานคอมพิวเตอร โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม 
7.6(1)        ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง นโยบายการดําเนินการ 5 ส 
7.6(2)        แผนงาน 5 ส  ประจําป 2546 
7.6(3)        คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส 
7.6(4)        แบบฟอรมตรวจสอบ/ประเมินผลกิจกรรม 5 ส 
7.6(5)        รายงานสรุปแนวทางการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
7.7(1)        โครงการฝกอบรม หลักสูตร การปองกันและระงับอัคคีภัยสําหรับบุคลากร 
 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
8(1)           รายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2547 
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 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1(1)        ปณิธาน วัตถุประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร  

9.1(2)        คูมือคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
9.1(3)        องคประกอบดัชนีคุณภาพ และเกณฑการประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร  
9.1(4)         แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  
9.1(5)         คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1(6)         คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานระบบคุณภาพระดบัภาควิชา 
9.1(7)         คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานระบบคุณภาพ 
9.1(8)         คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน  
9.1(9)         รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
9.2(1)         รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก 
9.2(2)         รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
เอกสารทั่วไป 
10(1)          พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
10(2)          คูมือประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2547  และ การเสนอดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2548 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Benchmark คณะฯ ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ (KPIs) หนวยนับ 

2543 2544 

 

2545 2546 2547 2548 2549 

หมายเหตุ 

5.26 4.87 แผน 8 9 10 12   1.   รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษาทั้งหมด รอยละ 

  ผล 8.6 9.4 8.4    
หัวขอ 1 8 แผน 1 5 25 30*  * คิดรอยละ 70 ของ

จํานวนหัวขอที่ภาควิชา
กําหนดในป 2548 

2.  จํานวนหัวขอวิจัยที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ   
     และ/หรือ หัวขอวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

   ผล 9 6 39    
ชื่อเรื่องตอคน 0.29 0.41 แผน 0.33 0.40 0.5 0.5   3.   จํานวนผลงานตีพิมพตออาจารย 

   ผล 0.39 0.47 0.5*   * คิดจากบทความที่
พิจารณาจายเงินรางวัล
ตีพิมพผลงานทาง
วิชาการ 

ลานบาท 0.61 10.44 แผน 4 5 6 10   4.   งบสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 
   ผล 5.13 4.48 14.29    

5.   รอยละของอาจารยที่กําลังทําวิจัยตออาจารยทั้งหมด 
 
 

รอยละ   แผน 
 

ผล 

ไมได
กําหนด 

25 

ไมไดกําหนด 
 

30 

30 
 

41 

50   
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Benchmark คณะฯ  ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ (KPIs) หนวยนับ 

2543 2544  2545 2546 2547 2548 2549 

หมายเหตุ 

6.   รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจากอาจารยทั้งหมด รอยละ 30 32 แผน 37 40 43 46   

    ผล 35.7 39.2 41.7    
7.   จํานวนผูเขาสูตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย 
      ที่เพิ่มใหม 

คน 2 2 แผน 2 2 2 2   

    ผล 2 1 1    
8.   จํานวนทุนที่คณะฯ ใหการสนับสนุนอาจารยไปศึกษาตอ 
      ตางประเทศ 

ทุน 4 5 แผน 7 8 8* 8  * เปลี่ยนจากจํานวนคน
เปนจํานวนทุน 

    ผล 7 5 6    
คน-ครั้ง 22 33 แผน 25 25 30 30  9.   จํานวนอาจารยที่ไปประชุม สัมมนา และฝกอบรม ในตาง 

       ประเทศ    ผล 23 29 58*   

* จํานวนครั้งของการไป
ประชุม อบรม สัมมนา 
ในตางประเทศ 

10.   จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนคณะฯ คน 33 35 แผน 50 50 50 50   
    ผล 44 44 133    

11.   รอยละของรายวิชาที่ไดจัดใหเปน Virtual classroom รอยละ ไมมีขอมูล 7.26 แผน 10 20 30 40   
    ผล 12.8 22.02 29.45    
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Benchmark คณะฯ  ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ (KPIs) หนวยนับ 

2543 2544  2545 2546 2547 2548 2549 

หมายเหตุ 

12.    จํานวนคอมพิวเตอรตอนักศึกษาเต็มเวลา เครื่องตอคน 1:4.3 1:4.5 แผน <1:5 <1:5 <1:5 <1.5*  * เดิมตอนักศึกษา
เปลี่ยนเปนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 

    ผล 1:5.05 1:6.8 1:3.0    
13.   ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับ  
         ปริญญาตรีแตละปการศึกษา 

ป 4.10 4.16 แผน <4.2 <4.2 <4.2 <4.2   

    ผล 4.17 4.2 4.06    
14.   ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
         ปริญญาโทแตละปการศึกษา 

ป 2.87 3.22 แผน <3.5 <3.4 <3.4 <3.4   

    ผล 3.4 3.6 3.58    
15.    จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ เรื่อง/ผลงาน 12 9 แผน 5 8 5 5   

    ผล 5 ไมมี 12    
16.    จํานวนผลงานตีพิมพหรือรางตนฉบับของนักศึกษาระดับ 
         บัณฑิตศึกษาตอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา   
         ในแตละปการศึกษา 

ชื่อเรื่องตอคน 1.2 0.41 แผน 0.30 0.40 0.50 0.80   

    ผล 0.32 0.46 0.65    
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Benchmark คณะฯ  ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ (KPIs) หนวยนับ 

2543 2544  2545 2546 2547 2548 2549 

หมายเหตุ 

17.    งบประมาณเงินรายไดที่ใชเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา บาท 400,000 400,000 แผน 400,000 500,000 900,000 900,000   

    ผล 400,000 803,588 891,491    
18.    จํานวนนักศึกษาที่ผานการอบรมเพื่อประกอบอาชีพอิสระ  
         หรือผานการเรียนรายวิชาการเปนผูประกอบการใหม 

คน ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล แผน 3 6 30* 30  *เปลี่ยนจากที่ไดรับ 
การบมเพาะเปนที่ 
ผานการอบรม 

    ผล 2 2 16    
19.    การยกระดับดัชนีและเกณฑดานคุณภาพในการประกัน 
         คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

มี/ไมมี มี มี แผน มี มี มี    

    ผล มี มี มี    
ขอเปลี่ยนแปลงเปน 
 19.   ผลการประเมินคุณภาพจากกรรมการประเมินคุณภาพ 

ผาน/ไมผาน   แผน    ผาน   

    ผล       
20.    การสอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
         ในวิชาชีพ ในรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 

ระดับคะแนน
เฉลี่ย 

ไมมีขอมูล 4.01 แผน 3.75 3.75 3.75 3.9   

    ผล 3.87 3.82 4.01    
21.    จํานวนกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม ไมมีขอมูล 4 แผน 4 4 12 10   
    ผล 4 10 8    
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Benchmark คณะฯ  ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ (KPIs) หนวยนับ 

2543 2544  2545 2546 2547 2548 2549 

หมายเหตุ 

22.    รายไดจากงานบริการวิชาการ ลานบาท 37.11 29.67 แผน 50 55 10* 11*  * เปนรายไดหลังจาก
หักคาใชจายแลว 

    ผล 53.20 36.7 9.9**   ** เปนรายได
หลังจากหักประมาณ
การคาใชจายแลว 

23.    คาใชจายดําเนินการตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา บาท/คน 63,957 63,020 แผน  <65,000  <65,000   <65,000   <65000    
    ผล  72,248   63,746  61,452    

24.     จํานวนผลงานทางวิชาการ เชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์
         สิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชน 

เรื่อง   แผน ไมได 
กําหนด 

ไมไดกําหนด 2 **  **  คณะฯ ไมขอ
กําหนดเปน KPIs 
ตั้งแตป 2548 เปนตน
ไป 

    ผล - 3 11    
25.    จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยา 
         นิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

กรรมการ   แผน ไมได 
กําหนด 

ไมไดกําหนด 40 **  **  คณะฯ ไมขอ
กําหนดเปน KPIs 
ตั้งแตป 2548 เปนตน
ไป 

    ผล - 62 35    
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Benchmark คณะฯ  ผลการดําเนินงานแตละปงบประมาณ (KPIs) หนวยนับ 

2543 2544  2545 2546 2547 2548 2549 

หมายเหตุ 

26.     การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษและผูอานผลงานวิชาการ 
 

กรรมการ   แผน ไมได 
กําหนด 

ไมได 
กําหนด 

70 **  ** คณะฯ ไมขอกําหนด
เปน KPIs ตั้งแตป 2548 
เปนตนไป 

    ผล - 93 135    
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